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TITLUL II 
    Statutul func ţionarilor publici 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
    ART. 369  
    Înfiin ţarea de func ţii publice în cadrul autorit ăţilor  şi 
institu ţiilor publice 
    Autorit ăţile şi institu ţiile publice în cadrul c ărora sunt 
înfiin ţate func ţii publice sunt: 
    a) autorit ăţi şi institu ţii publice ale administra ţiei 
publice centrale, inclusiv autorit ăţi administrative autonome 
prev ăzute de Constitu ţie sau înfiin ţate prin lege organic ă; 
    b) autorit ăţi şi institu ţii publice ale administra ţiei 
publice locale; 
    c) structurile de specialitate ale Administra ţiei 
Preziden ţiale; 
    d) structurile de specialitate ale Parlamentulu i României; 
    e) structurile autorit ăţii judec ătore şti. 
 
 
    ART. 370  
    Prerogative de putere public ă 
    (1)  Prerogativele de putere public ă sunt exercitate prin 
activit ăţi cu caracter general şi prin activit ăţi cu caracter 
special. 
    (2)  Activit ăţile cu caracter general care implic ă 
exercitarea prerogativelor de putere public ă, de c ătre 
autorit ăţile şi institu ţiile publice prev ăzute la art. 369, sunt 
următoarele: 
    a) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor 
reglement ări specifice autorit ăţii sau institu ţiei publice, 
precum şi asigurarea aviz ării acestora; 
    b) elaborarea propunerilor de politici publice şi strategii, 
a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare 
fundament ării şi implement ării politicilor publice, precum şi a 



actelor necesare execut ării legilor, în vederea realiz ării 
competen ţei autorit ăţii sau institu ţiei publice; 
    c) autorizarea, inspec ţia, controlul şi auditul public; 
    d) gestionarea resurselor umane şi a fondurilor publice; 
    e) reprezentarea intereselor autorit ăţii sau institu ţiei 
publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice 
de drept public sau privat, din ţar ă şi din str ăin ătate, în 
limita competen ţelor stabilite de conduc ătorul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, precum şi reprezentarea în justi ţie a 
autorit ăţii sau institu ţiei publice în cadrul c ăreia î şi 
desf ăşoar ă activitatea; 
    f) realizarea de activit ăţi în conformitate cu strategiile 
din domeniul societ ăţii informa ţionale, cu excep ţia situa ţiei în 
care acestea vizeaz ă monitorizarea şi între ţinerea 
echipamentelor informatice. 
 
    (3)  Activit ăţile cu caracter special care implic ă 
exercitarea prerogativelor de putere public ă sunt urm ătoarele: 
    a) activit ăţi de specialitate necesare realiz ării 
prerogativelor constitu ţionale ale Parlamentului; 
    b) activit ăţi de specialitate necesare realiz ării 
prerogativelor constitu ţionale ale Pre şedintelui României; 
    c) activit ăţi de avizare a proiectelor de acte normative în 
vederea sistematiz ării, unific ării, coordon ării întregii 
legisla ţii şi ţinerea eviden ţei oficiale a legisla ţiei României; 
    d) activit ăţi de specialitate necesare realiz ării politicii 
externe a statului; 
    e) activit ăţi de specialitate şi de asigurare a suportului 
necesar ap ăr ării drepturilor şi libert ăţilor fundamentale ale 
persoanei, a propriet ăţii private şi publice, prevenirea şi 
descoperirea infrac ţiunilor, respectarea ordinii şi lini ştii 
publice; 
    f) activit ăţi de specialitate necesare aplic ării regimului 
juridic al execut ării pedepselor şi m ăsurilor privative de 
libertate pronun ţate de instan ţele judec ătore şti; 
    g) activit ăţi vamale; 
    h) alte activit ăţi cu caracter special care privesc 
exercitarea autorit ăţii publice în domenii de competen ţă 
exclusiv ă a statului, în temeiul şi în executarea legilor şi a 
celorlalte acte normative. 
 
    (4) Stabilirea posturilor în regim de func ţie public ă este 
obligatorie, în m ăsura în care sunt îndeplinite activit ăţi 
prev ăzute la alin. (1)-(3), cu excep ţia posturilor aferente 
personalului din categoriile prev ăzute la art. 382 lit. c), h) 
şi i), precum şi a posturilor din cadrul autorit ăţilor autonome, 



pentru care categoriile de personal sunt stabilite prin 
legisla ţia special ă. 
    (5)  Func ţiile publice se stabilesc prin lege. 
 
    ART. 371  
    Func ţionarul public 
    (1)  Func ţionarul public este persoana numit ă, în condi ţiile 
legii, într-o func ţie public ă. 
    (2)  În func ţie de categoria din care fac parte, 
func ţionarii publici iau decizii şi/sau desf ăşoar ă activit ăţi cu 
caracter tehnic, pentru a asigura continuitatea fun cţion ării în 
interes public general a autorit ăţilor şi institu ţiilor publice. 
    (3)  Prin întreaga lor activitate, func ţionarii publici 
acţioneaz ă în condi ţii de obiectivitate, profesionalism, 
legalitate şi impar ţialitate pentru îndeplinirea de c ătre 
autorit ăţile şi institu ţiile publice a atribu ţiilor prev ăzute de 
lege. 
 
    ART. 372  
    Corpul func ţionarilor publici 
    Corpul func ţionarilor publici este constituit din 
totalitatea func ţionarilor publici care îndeplinesc activit ăţile 
prev ăzute la art. 370 alin. (1)-(3) în cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice din administra ţia public ă central ă şi 
local ă. 
 
    ART. 373  
    Principiile care stau la baza exercit ării func ţiei publice 
    Principiile care stau la baza exercit ării func ţiei publice 
sunt: 
    a) principiul legalit ăţii; 
    b) principiul competen ţei; 
    c) principiul performan ţei; 
    d) principiul eficien ţei şi eficacit ăţii; 
    e) principiul impar ţialit ăţii şi obiectivit ăţii; 
    f) principiul transparen ţei; 
    g) principiul responsabilit ăţii, în conformitate cu 
prevederile legale; 
    h) principiul orient ării c ătre cet ăţean; 
    i) principiul stabilit ăţii în exercitarea func ţiei publice; 
    j) principiul bunei-credin ţe, în sensul respect ării 
drepturilor şi îndeplinirii obliga ţiilor reciproce; 
    k) principiul subordon ării ierarhice. 
 
 
    ART. 374  
    Exercitarea raporturilor de serviciu 



    (1)  Raporturile de serviciu se nasc şi se exercit ă pe baza 
actului administrativ de numire, emis în condi ţiile legii. 
    (2)  Exercitarea raporturilor de serviciu se re alizeaz ă pe 
perioad ă nedeterminat ă sau determinat ă în condi ţiile 
prevederilor din prezentul cod. 
 
    ART. 375  
    Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioad ă determinat ă 
    (1)  Func ţiile publice de execu ţie temporar vacante pe o 
perioad ă de cel pu ţin o lun ă pot fi ocupate pe perioad ă 
determinat ă astfel: 
    a) prin redistribuirea func ţionarilor publici din corpul de 
rezerv ă care îndeplinesc condi ţiile specifice pentru ocuparea 
func ţiei publice respective; 
    b) prin numire pe perioad ă determinat ă, prin concurs în 
condi ţiile legii; persoana numit ă în aceste condi ţii dobânde şte 
calitatea de func ţionar public numai pe aceast ă perioad ă şi nu 
beneficiaz ă la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a 
intra în corpul de rezerv ă al func ţionarilor publici; 
    c) prin modalit ăţi de modificare temporar ă a raporturilor de 
serviciu ale func ţionarilor publici, în condi ţiile legii. 
 
    (2)  În cazul func ţiilor publice de execu ţie temporar 
vacante, anterior aplic ării uneia dintre modalit ăţile de ocupare 
a func ţiilor publice de execu ţie temporar vacante prev ăzute la 
alin. (1) lit. b) şi c), persoana care are competen ţa de numire 
în func ţia public ă poate transforma func ţia public ă în cauz ă, 
temporar vacant ă pe o perioad ă de cel pu ţin o lun ă, prin 
raportare la necesarul de personal al autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, pentru perioada vacant ării temporare a 
postului. În acest caz, la data revenirii titularul ui func ţiei 
publice, aceasta se transform ă cu respectarea categoriei, clasei 
şi gradului profesional de ţinute de titularul postului. 
 
    ART. 376  
    Drepturile şi obliga ţiile func ţionarilor publici  numi ţi pe 
perioad ă determinat ă 
    (1)  Func ţionarii publici numi ţi pe perioad ă determinat ă în 
condi ţiile art. 375 alin. (1) au acelea şi drepturi şi îndatoriri 
ca şi func ţionarii publici numi ţi pe perioad ă nedeterminat ă, cu 
excep ţiile prev ăzute de prezentul cod. 
    (2) În situa ţia în care, pe durata ocup ării func ţiei publice 
de execu ţie temporar vacante potrivit art. 375 alin. (1) lit . a) 
şi b), aceasta se vacanteaz ă în condi ţiile legii, persoana care 
are competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă dispune, în 
cazuri temeinic justificate, numirea func ţionarului public, cu 
acordul acestuia, pe durat ă nedeterminat ă. 



 
    ART. 377  
    Exercitarea raportului de serviciu  prin raport are la durata 
timpului de munc ă 
    Raportul de serviciu se exercit ă cu durat ă normal ă a 
timpului de munc ă, stabilit ă de Legea nr. 53/2003, republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, cu excep ţiile 
prev ăzute de prezentul cod. 
 
    ART. 378  
    Ocuparea unei func ţii publice  în baza unui raport de 
serviciu cu timp par ţial 
    (1)  Prin excep ţie de la prevederile art. 377, raportul de 
serviciu poate fi exercitat cu durat ă redus ă a timpului de munc ă 
la jum ătate de norm ă, caz în care este denumit raport de 
serviciu cu timp par ţial. 
    (2)  Raportul de serviciu cu timp par ţial poate fi exercitat 
cu durat ă redus ă a timpului de munc ă la jum ătate de norm ă în 
următoarele situa ţii: 
    a) pentru func ţiile publice de execu ţie pentru motive 
familiale sau personale temeinice; 
    b) în cazul emiterii unei decizii medicale asup ra 
capacit ăţii de munc ă de invaliditate de gradul III, la 
solicitarea func ţionarului public, în m ăsura în care 
func ţionarul public solicit ă şi conduc ătorul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice consider ă c ă acesta î şi poate îndeplini 
atribu ţiile aferente func ţiei publice pe care o de ţine cu durata 
redus ă a timpului de munc ă ori c ă fi şa postului poate fi 
modificat ă în sensul reducerii cu pân ă la 50% a atribu ţiilor şi 
redistribuirii sarcinilor, f ăr ă ca aceasta s ă afecteze buna 
func ţionare a structurii în care î şi desf ăşoar ă activitatea şi 
dispune continuarea activit ăţii cu durat ă redus ă a timpului de 
muncă la jum ătate de norm ă; 
    c) în cazul men ţinerii în activitate a func ţionarului public 
în condi ţiile art. 517 alin. (2), în m ăsura în care func ţionarul 
public solicit ă şi conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice consider ă c ă acesta î şi poate îndeplini atribu ţiile 
aferente func ţiei publice pe care o de ţine cu durat ă redus ă a 
timpului de munc ă ori c ă fi şa postului poate fi modificat ă în 
sensul reducerii cu pân ă la 50% a atribu ţiilor şi redistribuirii 
sarcinilor, f ăr ă ca aceasta s ă afecteze buna func ţionare a 
structurii în care î şi desf ăşoar ă activitatea şi dispune 
continuarea activit ăţii cu durat ă redus ă a timpului de munc ă la 
jum ătate de norm ă. 
 
    (3)  Solicitarea exercit ării raportului de serviciu cu timp 
par ţial, potrivit alin. (2) lit. a) se face şi se motiveaz ă de 



către func ţionarul public şi se aprob ă de c ătre persoana care 
are competen ţa de numire în func ţia public ă. 
    (4)  Func ţionarii publici care exercit ă o func ţie public ă în 
baza unui raport de serviciu cu timp par ţial, în condi ţiile 
prev ăzute la alin. (1)-(3), au acelea şi drepturi şi îndatoriri 
ca func ţionarii publici care exercit ă o func ţie public ă cu 
durat ă normal ă a timpului de munc ă, cu excep ţiile prev ăzute de 
prezentul cod. 
    (5)  Drepturile salariale ale func ţionarilor publici care 
exercit ă o func ţie public ă în baza unui raport de serviciu cu 
timp par ţial se acord ă propor ţional cu timpul efectiv lucrat, 
raportat la drepturile stabilite pentru durat ă normal ă a 
timpului de munc ă. 
    (6)  În situa ţia în care func ţia public ă este vacant ă, în 
baza unei solicit ări motivate a conduc ătorului structurii în 
care se reg ăseşte func ţia public ă, persoana care are competen ţa 
de numire în func ţia public ă poate aproba m ăsura ocup ării 
acesteia în baza unui raport de serviciu cu timp pa r ţial, prin 
una dintre modalit ăţile de ocupare prev ăzute de lege. 
 
    ART. 379  
    Ocuparea unei func ţii publice în baza unui raport de 
serviciu  cu timp par ţial 
    Raportul de serviciu poate fi exercitat cu dura t ă redus ă a 
timpului de munc ă, în alte situa ţii decât cele prev ăzute la art. 
378 alin. (1) şi (2), în condi ţiile legii. 
 
    ART. 380  
    Statutele speciale 
    (1)  Pot beneficia de statute speciale func ţionarii publici 
care îndeplinesc activit ăţile prev ăzute la art. 370 alin. (3) în 
cadrul: 
    a) structurilor de specialitate ale Parlamentul ui României; 
    b) structurilor de specialitate ale Administra ţiei 
Preziden ţiale; 
    c) structurilor de specialitate ale Consiliului  Legislativ; 
    d) serviciilor diplomatice şi consulare; 
    e) institu ţiilor din sistemul de ordine public ă şi 
securitate na ţional ă; 
    f) structurilor vamale; 
    g) altor servicii publice stabilite prin lege, care 
îndeplinesc activit ăţile prev ăzute la art. 370 alin. (3) lit. 
h). 
 
    (2)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), în cadrul 
structurilor prev ăzute la alin. (1) lit. e) pot beneficia de 



statute speciale şi func ţionarii publici care îndeplinesc 
activit ăţile prev ăzute la art. 370 alin. (2). 
    (3)  Prin excep ţie de la prevederile art. 382 lit. d) şi f), 
precum şi prin excep ţie de la alin. (1), în cadrul structurilor 
prev ăzute la alin. (1) lit. e) pot fi func ţionari publici şi pot 
beneficia de statute speciale persoanele care î şi desf ăşoar ă 
activitatea în unit ăţile de înv ăţământ şi cele sanitare care ţin 
de acestea. 
    (4)  Prin statutele speciale prev ăzute la alin. (1) se pot 
reglementa: 
    a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilit ăţi specifice, 
altele decât cele prev ăzute de prezenta parte; 
    b) func ţii publice specifice. 
 
    (5)  În cazul statutelor speciale aplicabile se rviciilor 
diplomatice şi consulare şi institu ţiilor din sistemul de ordine 
public ă şi securitate na ţional ă, dispozi ţiile speciale pot 
reglementa, pe lâng ă aspectele prev ăzute la alin. (4), şi: 
    a) cadrul legal special al raporturilor de serv iciu; 
    b) managementul carierei; 
    c) regimul r ăspunderii administrative şi mecanismele 
institu ţionale specifice de aplicare; 
    d) gestiunea func ţiilor publice; 
    e) mecanismele specifice care s ă asigure participarea 
func ţionarilor publici la procesul decizional, prin apli carea 
dispozi ţiilor privind constituirea comisiilor paritare şi 
încheierea acordurilor colective. 
 
 
    ART. 381  
    Condi ţii de derogare a statutelor speciale  de la 
prevederile prezentului cod 
    Statutele speciale pot deroga de la prevederile  prezentului 
cod, în condi ţiile art. 380 alin. (4) şi (5). 
 
    ART. 382  
    Categorii de personal bugetar c ărora nu li se aplic ă  
prevederile privind func ţionarii publici 
    Prevederile prezentului titlu nu se aplic ă urm ătoarelor 
categorii de personal bugetar: 
    a) personalul contractual salariat din aparatul  propriu al 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice, care desf ăşoar ă 
activit ăţi de secretariat, administrative, protocol, 
gospod ărire, între ţinere-repara ţii şi de deservire, paz ă, precum 
şi alte categorii de personal care nu exercit ă prerogative de 
putere public ă; 
    b) personalul salariat încadrat la cabinetul de mnitarului; 



    c) magistra ţii, personalul asimilat acestora şi, dup ă caz, 
categorii de personal auxiliar din cadrul instan ţelor; 
    d) cadrele didactice şi alte categorii de personal din 
unit ăţile şi institu ţiile de înv ăţământ; 
    e) persoanele numite sau alese în func ţii de demnitate 
public ă; 
    f) personalul din unit ăţile sanitare; 
    g) personalul regiilor autonome, companiilor şi societ ăţilor 
naţionale, precum şi al societ ăţilor din sectorul public; 
    h) personalul militar; 
    i) membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi 
personalul contractual încadrat pe func ţii specifice 
ministerului cu atribu ţii în domeniul afacerilor externe. 
 
 
    CAP. II  
     
    Clasificarea func ţiilor publice.  Categorii de func ţionari 
publici 
    ART. 383  
    Categorii de func ţii publice 
    (1)  Func ţiile publice se clasific ă dup ă cum urmeaz ă: 
    a) func ţii publice generale şi func ţii publice specifice; 
    b) func ţii publice din clasa I, func ţii publice din clasa a 
II-a, func ţii publice din clasa a III-a; 
    c) func ţii publice de stat, func ţii publice teritoriale şi 
func ţii publice locale. 
 
    (2)  Func ţiile publice generale reprezint ă ansamblul 
atribu ţiilor şi responsabilit ăţilor cu caracter general şi comun 
tuturor autorit ăţilor şi institu ţiilor publice, în vederea 
realiz ării competen ţelor lor generale. 
    (3)  Func ţiile publice specifice reprezint ă ansamblul 
atribu ţiilor şi responsabilit ăţilor cu caracter specific unor 
autorit ăţi şi institu ţii publice, în vederea realiz ării 
competen ţelor lor specifice, sau care necesit ă competen ţe şi 
responsabilit ăţi specifice. 
 
    ART. 384  
    Stabilirea func ţiilor publice specifice  şi echivalarea 
acestora cu func ţiile publice generale 
    (1)  Stabilirea func ţiilor publice specifice şi echivalarea 
acestora cu func ţiile publice generale se fac prin lege. 
    (2)  În în ţelesul prezentului cod, echivalarea func ţiilor 
publice specifice cu func ţiile publice generale se refer ă la 
echivalarea în mod cumulativ a urm ătoarelor condi ţii: 
    a) nivelul func ţiei publice; 



    b) nivelul studiilor necesare pentru exercitare a func ţiei 
publice; 
    c) vechimea în specialitate necesar ă pentru exercitarea 
func ţiei publice. 
 
 
    ART. 385  
    Func ţiile publice de stat, teritoriale şi locale 
    (1)  Func ţiile publice de stat sunt func ţiile publice 
stabilite, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale, structurilor 
de specialitate ale Administra ţiei Preziden ţiale, structurilor 
de specialitate ale Parlamentului României, autorit ăţilor 
publice autonome prev ăzute în Constitu ţia României  şi altor 
autorit ăţi administrative autonome, precum şi în cadrul 
structurilor autorit ăţii judec ătore şti. 
    (2)  Func ţiile publice teritoriale sunt func ţiile publice 
stabilite, potrivit legii, în cadrul institu ţiei prefectului, 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administra ţiei publice centrale din 
unit ăţile administrativ-teritoriale, precum şi institu ţiilor 
publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordon area/sub 
autoritatea Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte organe 
ale administra ţiei publice centrale. 
    (3)  Func ţiile publice locale sunt func ţiile publice 
stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului pro priu al 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale şi al institu ţiilor 
publice subordonate acestora. 
 
    ART. 386  
    Clasificarea func ţiilor publice  în func ţie de nivelul 
studiilor necesare 
    Func ţiile publice se împart în 3 clase, definite în rapo rt 
cu nivelul studiilor necesare ocup ării func ţiei publice, dup ă 
cum urmeaz ă: 
    a) clasa I cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror ocupare 
se cer studii universitare de licen ţă absolvite cu diplom ă de 
licen ţă sau echivalent ă; 
    b) clasa a II-a cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror 
ocupare se cer studii superioare de scurt ă durat ă, absolvite cu 
diplom ă, în perioada anterioar ă aplic ării celor trei cicluri tip 
Bologna; 
    c) clasa a III-a cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror 
ocupare se cer studii liceale, respectiv studii med ii liceale, 
finalizate cu diplom ă de bacalaureat. 
 
 



    ART. 387  
    Clasificarea func ţiilor publice  în func ţie de nivelul 
atribu ţiilor titularilor acestora 
    (1)  Dup ă nivelul atribu ţiilor titularului func ţiei publice, 
func ţiile publice se împart în 3 categorii, dup ă cum urmeaz ă: 
    a) func ţii publice corespunz ătoare categoriei înal ţilor 
func ţionari publici; 
    b) func ţii publice corespunz ătoare categoriei func ţionarilor 
publici de conducere; 
    c) func ţii publice corespunz ătoare categoriei func ţionarilor 
publici de execu ţie. 
 
    (2)  Func ţionarii publici numi ţi în func ţiile publice din 
clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai func ţii publice de 
execu ţie. 
    (3)  În categoria func ţiilor publice de conducere, func ţiile 
publice se clasific ă prin raportare la nivelul de complexitate 
al atribu ţiilor, în func ţiile prev ăzute la art. 390. 
    (4)  În categoria func ţiilor publice de execu ţie, func ţiile 
publice se clasific ă prin raportare la nivelul de complexitate 
al atribu ţiilor potrivit gradelor profesionale. 
 
    ART. 388  
    Func ţionari publici debutan ţi şi definitivi 
    (1)  Func ţionarii publici pot fi debutan ţi sau definitivi. 
    (2)  Sunt numi ţi func ţionari publici debutan ţi persoanele 
care au promovat concursul pentru ocuparea unei fun cţii publice 
de grad profesional debutant, precum şi persoanele numite în 
condi ţiile prev ăzute la art. 612 alin. (1) şi care nu 
îndeplinesc condi ţiile de vechime în specialitate necesare 
exercit ării unei func ţii publice de execu ţie definitive. 
    (3)  Sunt numi ţi func ţionari publici definitivi: 
    a) func ţionarii publici debutan ţi care au efectuat perioada 
de stagiu prev ăzut ă de lege şi au ob ţinut rezultat corespunz ător 
la evaluare; 
    b) persoanele care intr ă în corpul func ţionarilor publici 
prin modalit ăţile prev ăzute de prezenta parte şi care au 
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocup ării func ţiei 
publice de minimum un an. 
 
 
    ART. 389  
    Înal ţii func ţionari publici 
    Categoria înal ţilor func ţionari publici cuprinde persoanele 
care sunt numite în una dintre urm ătoarele func ţii publice: 



    a) secretar general şi secretar general adjunct din cadrul 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice prev ăzute la art. 369 
lit. a); 
    b) prefect; 
    c) subprefect; 
    d) inspector guvernamental. 
 
 
    ART. 390  
    Func ţionarii publici de conducere 
    (1)  Categoria func ţionarilor publici de conducere cuprinde 
persoanele numite în una dintre urm ătoarele func ţii publice: 
    a) director general din cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice prev ăzute la art. 385, precum şi func ţiile 
publice specifice echivalente acestora, cu excep ţia celor din 
categoria înal ţilor func ţionari publici parlamentari; 
    b) director general adjunct din cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice prev ăzute la art. 385, precum şi func ţiile 
publice specifice echivalente acestora; 
    c) director din cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor 
publice prev ăzute la art. 385 alin. (1), precum şi func ţiile 
publice specifice echivalente acestora; 
    d) director adjunct din cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice prev ăzute la art. 385 alin. (1), precum şi 
func ţiile publice specifice echivalente acestora; 
    e) director executiv din cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice prev ăzute la art. 385 alin. (2) şi (3), 
precum şi în func ţiile publice specifice echivalente acestora; 
    f) director executiv adjunct din cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice prev ăzute la art. 385 alin. (2) şi (3), 
precum şi în func ţiile publice specifice echivalente acestora; 
    g) şef serviciu din cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor 
publice prev ăzute la art. 385, precum şi în func ţiile publice 
specifice echivalente acesteia; 
    h) şef birou din cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor 
publice prev ăzute la art. 385, precum şi în func ţiile publice 
specifice echivalente acesteia. 
 
    (2)  Func ţia public ă de secretar general al unit ăţii 
administrativ-teritoriale, respectiv cea de secreta r general al 
subdiviziunii administrativ-teritoriale sunt func ţii publice de 
conducere specifice. 
 
    ART. 391  
    Stabilirea num ărului total de func ţii publice de conducere  
în cadrul fiec ărei autorit ăţi sau institu ţii publice 



    (1)  Num ărul total al func ţiilor publice de conducere din 
cadrul fiec ărei autorit ăţi sau institu ţii publice, cu excep ţia 
func ţiilor publice de secretar general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum şi a func ţiilor publice de 
conducere a c ăror ocupare se face prin deta şare cu personal din 
cadrul institu ţiilor din sectorul de ap ărare, ordine public ă şi 
siguran ţă na ţional ă, conform statelor de organizare aprobate, în 
condi ţiile legii, este de maximum 12% din num ărul total al 
posturilor aprobate. 
    (2)  Pentru determinarea num ărului total al func ţiilor de 
conducere prin aplicarea cotei de 12% prev ăzut ă la alin. (1), se 
procedeaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
    a) în cazul în care num ărul rezultat este mai mic de unu, 
acesta se rotunje şte la întreg; 
    b) în cazul în care num ărul rezultat este mai mare de unu, 
acesta se rotunje şte la num ărul întreg imediat superior 
acestuia, dac ă frac ţiunea este mai mare de 0,50. 
 
    (3)  Structura organizatoric ă a autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice trebuie s ă respecte urm ătoarele cerin ţe: 
    a) pentru constituirea unui birou este necesar un num ăr de 
minimum 5 posturi de execu ţie; 
    b) pentru constituirea unui serviciu este neces ar un num ăr 
de minimum 7 posturi de execu ţie; 
    c) pentru constituirea unei direc ţii este necesar un num ăr 
de minimum 15 posturi de execu ţie; 
    d) pentru constituirea unei direc ţii generale este necesar 
un num ăr de minimum 25 de posturi de execu ţie. 
 
 
    ART. 392  
    Func ţionarii publici de execu ţie 
    (1)  Sunt func ţionari publici de execu ţie din clasa I 
persoanele numite în urm ătoarele func ţii publice generale: 
consilier, consilier juridic, auditor, expert, insp ector, 
consilier achizi ţii publice, precum şi în func ţiile publice 
specifice asimilate acestora. 
    (2)  Sunt func ţionari publici de execu ţie din clasa a II-a 
persoanele numite în func ţia public ă general ă de referent de 
specialitate, precum şi în func ţiile publice specifice asimilate 
acesteia. 
    (3)  Sunt func ţionari publici de execu ţie din clasa a III-a 
persoanele numite în func ţia public ă general ă de referent, 
precum şi în func ţiile publice specifice asimilate acesteia. 
 
    ART. 393  
    Gradele profesionale ale func ţionarilor publici de execu ţie 



    (1)  Func ţiile publice de execu ţie sunt structurate pe grade 
profesionale. 
    (2)  Gradele profesionale sunt urm ătoarele: 
    a) debutant; 
    b) asistent; 
    c) principal; 
    d) superior, ca nivel maxim. 
 
 
    CAP. III  
    Categoria înal ţilor func ţionari publici 
    ART. 394  
    Ocuparea func ţiilor publice  din categoria înal ţilor 
func ţionari publici 
    (1)  Înal ţii func ţionari publici realizeaz ă managementul de 
nivel superior în autorit ăţile şi institu ţiile publice. 
    (2)  Ocuparea func ţiilor publice din categoria înal ţilor 
func ţionari publici, cu excep ţia celor din categoria înal ţilor 
func ţionari publici parlamentari, se face prin: 
    a) concursul organizat în condi ţiile prev ăzute la art. 467; 
    b) concursul de promovare organizat în condi ţiile prev ăzute 
la art. 483; 
    c) mobilitate, în condi ţiile prev ăzute la art. 503; 
    d) exercitare cu caracter temporar, în condi ţiile prev ăzute 
la art. 509; 
    e) redistribuire din corpul de rezerv ă al func ţionarilor 
publici. 
 
    (3)  Decizia privind alegerea uneia dintre moda lit ăţile de 
ocupare a func ţiei publice din categoria înal ţilor func ţionari 
publici prev ăzute la alin. (2) apar ţine persoanei care are 
competen ţa de numire în func ţia public ă, la propunerea 
conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice în cadrul 
căreia se afl ă func ţia public ă vacant ă. 
    (4) Pentru a ocupa, în condi ţiile alin. (2) lit. a) şi b), o 
func ţie public ă corespunz ătoare categoriei înal ţilor func ţionari 
publici, persoana trebuie s ă îndeplineasc ă cumulativ urm ătoarele 
condi ţii: 
    a) condi ţiile prev ăzute la art. 465; 
    b) s ă aib ă studii universitare de licen ţă absolvite cu 
diplom ă de licen ţă sau echivalent ă; 
    c) s ă fie absolvent cu diplom ă al studiilor universitare de 
master în domeniul administra ţiei publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare ocup ării func ţiei publice; 
    d) s ă fi absolvit programele de formare specializat ă pentru 
ocuparea unei func ţii publice corespunz ătoare categoriei 
înal ţilor func ţionari publici, organizate de Institutul Na ţional 



de  Administra ţie ori s ă fi exercitat un mandat complet de 
parlamentar; 
    e) s ă aib ă cel pu ţin 7 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercit ării func ţiei publice; 
    f) s ă promoveze concursul organizat în condi ţiile prev ăzute 
la art. 467 sau art. 483. 
 
 
    ART. 395  
    Programele de formare specializat ă  pentru ocuparea unei 
func ţii publice corespunz ătoare  categoriei înal ţilor 
func ţionari publici 
    (1)  Programele de formare specializat ă pentru ocuparea unei 
func ţii publice corespunz ătoare categoriei înal ţilor func ţionari 
publici se organizeaz ă de Institutul Na ţional de Administra ţie, 
în condi ţiile legii. 
    (2)  La programele prev ăzute la alin. (1) pot participa doar 
persoane care au calitatea de func ţionar public la data 
începerii acestora sau care au avut aceast ă calitate pentru cel 
puţin un an. 
 
    ART. 396  
    Competen ţa de gestionare a concursului de selec ţie  şi a 
concursului de promovare pentru func ţiile publice  din categoria 
înal ţilor func ţionari publici 
    (1)  Concursul de selec ţie şi concursul de promovare pentru 
ocuparea func ţiilor publice din categoria înal ţilor func ţionari 
publici este gestionat de c ătre o comisie de concurs permanent ă, 
independent ă, denumit ă comisie de concurs, şi, dup ă caz, de 
comisia de solu ţionare a contesta ţiilor, potrivit atribu ţiilor 
ce revin acestor comisii. Comisia de concurs, respe ctiv comisia 
de solu ţionare a contesta ţiilor sunt formate din 7 membri, 
numi ţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea 
ministerului cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice. 
Membrii comisiilor au mandate de 5 ani. 
    (2)  Atribu ţiile comisiilor prev ăzute la alin. (1) se 
realizeaz ă cu respectarea principiilor independen ţei, 
stabilit ăţii în cadrul comisiei, integrit ăţii, obiectivit ăţii şi 
impar ţialit ăţii în luarea deciziilor. 
    (3)  Comisia de concurs are urm ătoarele atribu ţii 
principale: 
    a) verific ă îndeplinirea condi ţiilor pentru ocuparea unei 
func ţii publice din categoria înal ţilor func ţionari publici şi 
selecteaz ă dosarele de concurs ale candida ţilor; 
    b) stabile şte subiectele pentru proba scris ă; 
    c) stabile şte planul interviului şi realizeaz ă interviul; 



    d) noteaz ă pentru fiecare candidat fiecare prob ă a 
concursului; 
    e) asigur ă, prin secretariatul comisiei, afi şarea 
rezultatelor concursului; 
    f) formuleaz ă propunerea de numire a candidatului declarat 
admis, pe care o transmite, prin secretariatul comi siei, 
persoanei care are competen ţa legal ă de numire în func ţia 
public ă; 
    g) elaboreaz ă regulamente cu privire la procedura de 
concurs, cu avizul Agen ţiei; 
    h) alte atribu ţii prev ăzute de acte normative. 
 
    (4)  Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor are urm ătoarele 
atribu ţii principale: 
    a) solu ţioneaz ă contesta ţiile depuse de candida ţi cu privire 
la selec ţia dosarelor, precum şi cu privire la notarea fiec ărei 
probe a concursului; 
    b) asigur ă, prin secretariatul comisiei, afi şarea 
rezultatelor contesta ţiilor; 
    c) alte atribu ţii prev ăzute de acte normative. 
 
    (5)  Poate fi desemnat ă ca membru în comisiile prev ăzute la 
alin. (1), persoana care îndepline şte cumulativ urm ătoarele 
condi ţii: 
    a) este cet ăţean român sau cet ăţean al unui stat membru al 
Uniunii Europene; 
    b) are capacitate deplin ă de exerci ţiu; 
    c) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru 
exercitarea mandatului; 
    d) are studii superioare de licen ţă, atestate în condi ţiile 
legii; 
    e) nu face parte dintr-un partid politic sau di ntr-o 
organiza ţie c ăreia îi este aplicabil acela şi regim juridic ca şi 
partidelor politice; 
    f) nu a fost lucr ător sau colaborator al Securit ăţii, în 
condi ţiile prev ăzute de legisla ţia specific ă; 
    g) nu a fost condamnat ă definitiv pentru s ăvâr şirea unei 
infrac ţiuni contra securit ăţii na ţionale, contra autorit ăţii, 
infrac ţiuni de corup ţie sau de serviciu, infrac ţiuni de fals ori 
contra înf ăptuirii justi ţiei, cu excep ţia situa ţiei în care a 
intervenit reabilitarea, şi, dup ă caz, nu a s ăvâr şit abateri 
disciplinare pentru care s-au aplicat sanc ţiuni disciplinare, 
pentru care nu a intervenit radierea în condi ţiile legii; 
    h) are o bun ă reputa ţie şi o înalt ă competen ţă profesional ă; 
    i) are competen ţele necesare evalu ării func ţionarilor 
publici. 
 



    (6)  Mandatul de membru al comisiei de concurs şi al 
comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor înceteaz ă: 
    a) la expirarea termenului pentru care a fost n umit; 
    b) în cazul în care nu mai îndepline şte una dintre 
condi ţiile prev ăzute la alin. (5); 
    c) în cazul imposibilit ăţii exercit ării mandatului pe o 
perioad ă mai mare de 3 luni consecutive; 
    d) în cazul în care intervine un caz de incompa tibilitate, 
potrivit legii; 
    e) este trimis în judecat ă pentru s ăvâr şirea unei 
infrac ţiuni; 
    f) prin demisie, înaintat ă prim-ministrului; 
    g) în caz de deces. 
 
    (7)  În situa ţia prev ăzut ă la alin. (6) lit. d) mandatul de 
membru al comisiei de concurs, respectiv al comisie i de 
solu ţionare a contesta ţiilor înceteaz ă la data comunic ării de 
către autoritatea responsabil ă de asigurarea integrit ăţii în 
exercitarea demnit ăţilor şi func ţiilor publice şi prevenirea 
corup ţiei institu ţionale, c ătre structurile sau institu ţiile 
abilitate, în condi ţiile Legii nr. 176/2010 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, a raportului de evaluare, r ămas 
definitiv, privind existen ţa unei st ări de incompatibilitate, 
respectiv a hot ărârii judec ătore şti definitive de confirmare a 
existen ţei unei st ări de incompatibilitate în exercitarea 
func ţiei sau profesiei sale. 
    (8)  Membrii comisiei de concurs nu pot fi dese mnaţi şi ca 
membri ai comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor. 
    (9)  Secretariatul comisiilor prev ăzute la alin. (1) este 
asigurat de c ătre Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici. 
    (10)  La prima întrunire a comisiilor prev ăzute la alin. (1) 
acestea î şi aprob ă regulamentele de organizare şi func ţionare. 
 
    ART. 397  
    Competen ţa de emitere a actelor administrative  privind 
raporturile de serviciu ale înal ţilor func ţionari publici 
    Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea ra porturilor de 
serviciu ale înal ţilor func ţionari publici, precum şi 
sanc ţionarea disciplinar ă a înal ţilor func ţionari publici se 
fac, în condi ţiile legii, de c ătre: 
    a) Guvern, pentru func ţiile publice prev ăzute la art. 389 
lit. b) şi c); 
    b) prim-ministru, prin decizie, pentru func ţiile publice 
prev ăzute la art. 389 lit. a) şi d), cu excep ţia func ţiilor 
publice pentru care competen ţa de numire este reglementat ă 
expres prin acte normative speciale. 
 



 
    ART. 398  
    Evaluarea performan ţelor individuale  ale înal ţilor 
func ţionari publici 
    (1) Evaluarea performan ţelor profesionale individuale ale 
înal ţilor func ţionari publici, cu excep ţia celor din categoria 
înal ţilor func ţionari publici parlamentari, se face de c ătre o 
comisie de evaluare, format ă din 5 membri numi ţi pentru un 
mandat de 3 ani prin decizie a prim-ministrului, la  propunerea 
ministrului dezvolt ării regionale şi administra ţiei publice, cu 
aplicarea corespunz ătoare a prevederilor art. 396 alin. (2) şi 
alin. (5)-(10). 
    (2) Evaluarea prev ăzut ă la alin. (1) se face anual pentru 
verificarea îndeplinirii criteriilor de performan ţă şi a 
gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale, 
potrivit metodologiei  prev ăzute în anexa nr. 6. 
    (3)  Înal ţii func ţionari publici au obliga ţia de a urma, de 
regul ă anual, cursuri de perfec ţionare profesional ă, în 
condi ţiile legii. 
 
    ART. 399  
    Norme de aplicare - procedura de organizare a c oncursului  
de selec ţie şi a concursului de promovare pentru ocuparea 
func ţiilor publice din categoria înal ţilor func ţionari publici 
    Prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu 
atribu ţii în domeniul administra ţiei publice şi a Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici, se aprob ă procedura de 
organizare a concursului de selec ţie şi a concursului de 
promovare pentru ocuparea func ţiilor publice din categoria 
înal ţilor func ţionari publici. 
 
    CAP. IV  
    Managementul func ţiei publice şi al func ţionarilor publici 
şi Sistemul electronic na ţional de eviden ţă  a ocup ării în 
sectorul public 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Managementul func ţiilor publice şi al func ţionarilor publici 
    ART. 400  
    Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici 
    (1)  Pentru dezvoltarea unui corp de func ţionari publici 
profesionist, stabil şi impar ţial şi pentru crearea unei 
eviden ţe necesare gestiunii personalului pl ătit din fonduri 
publice se organizeaz ă şi func ţioneaz ă, în subordinea 
ministerului cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice, 
Agenţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici, organ de 
specialitate al administra ţiei publice centrale, cu 
personalitate juridic ă. 



    (2)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici este condus ă 
de un pre şedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un 
vicepre şedinte cu rang de subsecretar de stat, numi ţi de c ătre 
prim-ministru la propunerea ministrului cu atribu ţii în domeniul 
administra ţiei publice. În exercitarea atribu ţiilor care îi 
revin, pre şedintele Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 
emite ordine cu caracter normativ şi individual. 
    (3)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici este 
finan ţat ă de la bugetul de stat. 
    (4)  Personalul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 
este format din demnitari, func ţionari publici şi personal 
contractual. Salarizarea personalului Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici se face potrivit reglement ărilor privind 
salarizarea personalului pl ătit din fonduri publice. 
 
    ART. 401  
    Atribu ţiile Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 
    (1)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici are 
următoarele atribu ţii: 
    a) elaboreaz ă şi propune politicile şi strategiile privind 
managementul func ţiei publice şi al func ţionarilor publici; 
    b) elaboreaz ă şi avizeaz ă proiecte de acte normative privind 
func ţia public ă şi func ţionarii publici; 
    c) emite, la solicitarea autorit ăţilor şi institu ţiilor 
publice, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte 
normative privind func ţia public ă şi func ţionarii publici; 
    d) realizeaz ă eviden ţa şi managementul func ţiei publice şi 
ale func ţionarilor publici; 
    e) monitorizeaz ă şi controleaz ă modul de aplicare a 
legisla ţiei privind func ţia public ă, func ţionarii publici, 
precum şi respectarea aplic ării normelor de conduit ă în cadrul 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice şi înainteaz ă 
ministerului de resort propuneri privind m ăsurile ce se impun; 
    f) colaboreaz ă cu institu ţiile publice cu atribu ţii în 
domeniul politicilor salariale şi fiscal-bugetare, în vederea 
elabor ării cadrului normativ privind salarizarea func ţionarilor 
publici; 
    g) centralizeaz ă nevoile de instruire a func ţionarilor 
publici, pe baza planurilor de perfec ţionare profesional ă a 
func ţionarilor publici transmise de autorit ăţile şi institu ţiile 
publice şi le pune la dispozi ţia Institutului Na ţional de 
Administra ţie şi a altor furnizori de formare şi perfec ţionare 
profesional ă, în condi ţiile legii; 
    h) colaboreaz ă cu Institutul Na ţional de Administra ţie la 
stabilirea tematicii specifice programelor de forma re 
specializat ă în administra ţia public ă şi de perfec ţionare a 
func ţionarilor publici; 



    i) administreaz ă Sistemul electronic na ţional de eviden ţă a 
ocup ării în sectorul public şi realizeaz ă eviden ţa personalului 
pl ătit din fonduri publice; 
    j) furnizeaz ă ministerului de resort date statistice 
prelucrate, în condi ţiile legii, pe baza informa ţiilor cuprinse 
în Sistemul electronic na ţional de eviden ţă a ocup ării în 
sectorul public, pentru fundamentarea politicilor d e resurse 
umane cu privire la personalul pl ătit din fonduri publice; 
    k) asigur ă baza de date pentru redistribuirea, la 
solicitarea autorit ăţilor şi institu ţiilor publice, a 
func ţionarilor publici c ărora le-au încetat raporturile de 
serviciu prin eliberare din func ţia public ă din motive 
neimputabile lor; 
    l) acord ă, la cerere, asisten ţă de specialitate 
compartimentelor de resurse umane din cadrul autori t ăţilor şi 
institu ţiilor publice referitor la aplicarea legisla ţiei privind 
func ţia public ă şi func ţionarii publici; 
    m) elaboreaz ă cadre de competen ţă, în condi ţiile legii; 
    n) reglementeaz ă şi monitorizeaz ă aplicarea normelor privind 
conduita func ţionarilor publici şi activitatea consilierilor de 
etic ă din cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice; 
    o) întocme şte raportul anual cu privire la managementul 
func ţiilor publice şi al func ţionarilor publici, pe care îl 
prezint ă ministerului de resort, care con ţine şi informa ţii cu 
privire la reorganiz ările institu ţionale, precum şi cu privire 
la aplicarea şi respectarea normelor de conduit ă în cadrul 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice; 
    p) elaboreaz ă reglement ări comune, aplicabile tuturor 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice, privind func ţiile 
publice, precum şi instruc ţiuni privind aplicarea unitar ă a 
legisla ţiei în domeniul func ţiei publice şi al func ţionarilor 
publici; 
    q) organizeaz ă etapa de recrutare din cadrul concursului 
pentru ocuparea func ţiilor publice prev ăzute la art. 467 alin. 
(3) lit. a); 
    r) planific ă recrutarea în func ţiile publice prev ăzute la 
art. 385 alin. (1) şi (2), cu excep ţia celor care beneficiaz ă de 
statute speciale în condi ţiile legii, pe baza unui plan de 
recrutare. 
 
    (2)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici îndepline şte 
orice alte atribu ţii stabilite prin lege. 
    (3)  Cadrele de competen ţă prev ăzute la alin. (1) lit. m) 
constituie cadrul de referin ţă pentru organizarea şi dezvoltarea 
carierei func ţionarilor publici, exprimat prin totalitatea 
standardelor, indicatorilor şi descriptorilor utiliza ţi cu 
referire la capacitatea unei persoane de a selecta,  combina şi 



utiliza cuno ştin ţe, abilit ăţi şi alte achizi ţii constând în 
valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes a sarcinil or 
stabilite în exercitarea unei func ţii publice, precum şi pentru 
dezvoltarea profesional ă ori personal ă în condi ţii de 
eficacitate şi eficien ţă. Normele privind con ţinutul, competen ţa 
şi procedura de elaborare şi avizare a cadrelor de competen ţă se 
aprob ă prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici. 
    (4)  În îndeplinirea atribu ţiilor prev ăzute la alin. (1) 
lit. n), Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici: 
    a) elaboreaz ă studii şi analize privind respectarea 
prevederilor privind conduita func ţionarilor publici; 
    b) elaboreaz ă cadrul metodologic privind activitatea de 
consiliere etic ă, precum şi modelul, gestionarea şi accesul la 
registrul de eviden ţă al acestei activit ăţi; 
    c) elaboreaz ă standardul de formare pentru consilierii de 
etic ă; 
    d) organizeaz ă seminare şi conferin ţe în domeniul 
managementului eticii şi integrit ăţii; 
    e) elaboreaz ă cadrul metodologic necesar monitoriz ării şi 
implement ării principiilor şi standardelor de conduit ă a 
func ţionarilor publici, precum şi a procedurilor disciplinare în 
cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice şi centralizeaz ă 
datele transmise de acestea, la termenele şi în formatele de 
raportare stabilite. Prin activitatea sa, Agen ţia Na ţional ă a 
Func ţionarilor Publici nu poate influen ţa activitatea de 
consiliere etic ă desf ăşurat ă de consilierii de etic ă şi 
derularea procedurii de lucru a comisiilor de disci plin ă din 
cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice; 
    f) asigur ă administrarea, dezvoltarea şi operarea aplica ţiei 
informatice de monitorizare, în vederea prelucr ării automate şi 
reprezent ării statistice şi grafice a datelor colectate în 
condi ţiile prev ăzute la lit. e); 
    g) concepe şi administreaz ă baza de date a consilierilor de 
etic ă şi sprijin ă dezvoltarea competen ţelor acestora prin 
facilitarea proceselor de comunicare; 
    h) colaboreaz ă cu consilierii de etic ă; 
    i) pe baza rapoartelor transmise de consilierii  de etic ă, 
elaboreaz ă rapoarte anuale privind monitorizarea implement ării 
principiilor şi a standardelor de conduit ă, precum şi a 
procedurilor disciplinare în cadrul autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice; 
    j) colaboreaz ă cu organiza ţiile neguvernamentale care au ca 
scop promovarea şi ap ărarea intereselor legitime ale cet ăţenilor 
în rela ţia cu administra ţia public ă. 
 
 



    ART. 402  
    Procedura de stabilire şi revizuire a structurii de func ţii 
publice şi de modificare a calit ăţii posturilor 
    (1)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia de a 
solicita Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici avizul 
privind func ţiile publice prev ăzute la art. 385 alin. (1) şi 
(2), cu excep ţia celor care beneficiaz ă de statute speciale în 
condi ţiile legii, la stabilirea sau modificarea structuri i de 
func ţii publice pentru fiecare autoritate şi institu ţie public ă, 
în parte, de c ătre conduc ătorul acesteia, pe baza activit ăţilor 
prev ăzute la art. 370 alin. (1)-(3), precum şi reorganizarea 
activit ăţii autorit ăţii sau institu ţiei publice, în condi ţiile 
prev ăzute la art. 408. 
    (2)  Avizul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici este 
prealabil şi obligatoriu în toate situa ţiile prev ăzute la alin. 
(1) şi se emite în termen de maximum 15 zile lucr ătoare de la 
data primirii documentelor cuprinse în lista prev ăzut ă la alin. 
(4). 
    (3)  În situa ţii temeinic justificate termenul prev ăzut la 
alin. (2) se poate prelungi cu maximum 15 zile lucr ătoare, cu 
în ştiin ţarea prealabil ă a institu ţiei sau autorit ăţii publice 
care a solicitat avizul. 
    (4)  Lista documentelor necesare pentru ob ţinerea avizului 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, precum şi 
modalitatea de transmitere a acestora de c ătre autorit ăţile şi 
institu ţiile publice se aprob ă prin ordin al pre şedintelui 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, care se public ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    ART. 403  
    Legitimarea procesual ă activ ă  a Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici 
    (1)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici poate sesiza 
instan ţa de contencios administrativ competent ă, în condi ţiile 
legii contenciosului administrativ. 
    (2)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici poate sesiza 
şi prefectul în leg ătur ă cu actele pe care le consider ă nelegale 
emise de autorit ăţile administra ţiei publice locale sau de 
institu ţiile publice locale. 
 
    ART. 404  
    Gestiunea resurselor umane de c ătre autorit ăţile  şi 
institu ţiile publice 
    Gestiunea curent ă a resurselor umane, inclusiv a func ţiilor 
publice este organizat ă şi realizat ă, în cadrul fiec ărei 
autorit ăţi şi institu ţii publice, de c ătre un compartiment 



specializat, care colaboreaz ă cu Agen ţia Na ţional ă a 
Func ţionarilor Publici. 
 
    ART. 405  
    Stabilirea structurii de posturi 
    Structura de posturi se stabile şte pe baza activit ăţilor 
prev ăzute la art. 370 alin. (1)-(3), precum şi prin raportare la 
activit ăţile desf ăşurate de categoriile de personal prev ăzute la 
art. 382. 
 
    ART. 406  
    Transformarea posturilor de natur ă contractual ă  în func ţii 
publice 
    Autorit ăţile şi institu ţiile publice care au prev ăzute în 
statele de func ţii posturi de natur ă contractual ă, care presupun 
desf ăşurarea unor activit ăţi dintre cele prev ăzute la art. 370 
alin. (1)-(3), stabilesc func ţii publice în condi ţiile prev ăzute 
la art. 407. 
 
    ART. 407  
    Stabilirea de func ţii publice 
    Func ţiile publice se stabilesc pe baza activit ăţilor 
prev ăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare auto ritate 
şi institu ţie public ă, prin act administrativ al conduc ătorului 
acesteia, respectiv prin hot ărâre a consiliului jude ţean sau, 
după caz, a consiliului local. 
 
    ART. 408  
    Obliga ţia respect ării drepturilor de carier ă  în cazul 
reorganiz ării autorit ăţii sau institu ţiei publice 
    Pentru respectarea drepturilor la carier ă ale func ţionarilor 
publici, în cuprinsul actelor normative sau adminis trative 
privind modific ări ale organigramei, reorganiz ări sau 
desfiin ţări de structuri, în situa ţia în care sunt afectate şi 
func ţii publice, autorit ăţile şi institu ţiile publice 
ini ţiatoare din administra ţia public ă central ă şi local ă sunt 
obligate s ă prevad ă un termen de minimum 30 de zile în vederea 
aplic ării procedurilor legale prev ăzute de prezentul cod. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Structura de posturi şi structura de func ţii publice 
    ART. 409  
    Comunicarea modific ărilor intervenite în situa ţia posturilor  
şi a func ţionarilor publici 
    (1)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice comunic ă Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici, în termen de 10 zile 
lucr ătoare de la dispunerea m ăsurii prin act administrativ, 



orice modificare intervenit ă în situa ţia func ţionarilor publici 
şi a func ţiilor publice. 
    (2)  Modific ările intervenite în situa ţia func ţionarilor 
publici se fac prin acte administrative care prives c numirea în 
func ţia public ă, modificarea, suspendarea, sanc ţionarea 
disciplinar ă, respectiv încetarea raporturilor de serviciu. 
    (3)  Modific ările intervenite în situa ţia func ţiilor publice 
se fac prin acte administrative emise în urm ătoarele situa ţii: 
    a) intervenirea unor modific ări în structura func ţiilor 
publice din cadrul autorit ăţilor sau institu ţiilor publice, ca 
urmare a promov ării în clas ă şi a promov ării în grad profesional 
a func ţionarilor publici; 
    b) transformarea unei func ţii publice vacante într-o func ţie 
public ă cu o alt ă denumire sau într-o func ţie public ă de nivel 
inferior ori superior, cu încadrarea în num ărul maxim de posturi 
aprobat pentru autoritatea sau institu ţia public ă şi în 
fondurile bugetare anuale alocate. 
    c) modificarea calit ăţii posturilor în condi ţiile prev ăzute 
la art. 405-407. 
 
    (4)  Prevederile alin. (1) nu se aplic ă în cazul 
modific ărilor intervenite în situa ţia func ţiilor publice şi 
func ţionarilor publici care beneficiaz ă de statute speciale în 
condi ţiile art. 380 alin. (1) lit. a)-f). 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Dosarul profesional al func ţionarilor publici  din cadrul 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice 
    ART. 410  
    Întocmirea dosarului profesional 
    (1)  În scopul asigur ării eviden ţei func ţionarilor publici 
în cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice se întocme şte 
dosarul profesional pentru fiecare func ţionar public. 
    (2)  Con ţinutul şi modalitatea de gestionare a dosarului 
profesional se stabilesc prin hot ărâre a Guvernului, la 
propunerea Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici. 
    (3)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice r ăspund de 
întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale şi asigur ă 
păstrarea acestora în condi ţii de siguran ţă. 
    (4)  În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor 
de serviciu, autoritatea sau institu ţia public ă p ăstreaz ă o 
copie a dosarului profesional şi înmâneaz ă originalul 
func ţionarului public, pe baz ă de semn ătur ă. 
    (5)  Persoanele care au acces la datele cuprins e în eviden ţa 
naţional ă a func ţiilor publice şi a func ţionarilor publici, 
precum şi la dosarul profesional al func ţionarului public au 



obliga ţia de a p ăstra confiden ţialitatea datelor cu caracter 
personal, în condi ţiile legii. 
    (6)  Autoritatea sau institu ţia public ă este obligat ă s ă 
elibereze o adeverin ţă care s ă ateste perioada de activitate 
desf ăşurat ă de fiecare func ţionar public în cadrul acesteia, 
vechimea în munc ă, în specialitatea studiilor şi în grad 
profesional, în urm ătoarele situa ţii: 
    a) la solicitarea func ţionarului public; 
    b) la modificarea definitiv ă şi la încetarea raportului de 
serviciu al func ţionarului public, în condi ţiile legii; 
    c) în alte cazuri expres prev ăzute de lege. 
 
    (7)  Modelul adeverin ţei prev ăzute la alin. (6) se 
stabile şte prin hot ărârea Guvernului prev ăzut ă la art. 625 alin. 
(2). 
 
    SEC ŢIUNEA  a 4-a 
    Eviden ţa personalului pl ătit din fonduri publice. Sistemul 
electronic na ţional de eviden ţă a ocup ării în sectorul public 
    ART. 411  
    Sistemul electronic na ţional de eviden ţă a ocup ării  în 
sectorul public 
    (1)  Eviden ţa personalului pl ătit din fonduri publice se 
realizeaz ă pe baza Sistemului electronic na ţional de eviden ţă a 
ocup ării în sectorul public pentru categoriile de person al 
prev ăzute în legisla ţia cadru privind salarizarea personalului 
pl ătit din fonduri publice. 
    (2)  Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici 
administreaz ă Sistemul electronic na ţional de eviden ţă a 
ocup ării în sectorul public şi realizeaz ă eviden ţa personalului 
pl ătit din fonduri publice. Sistemul electronic na ţional de 
eviden ţă a ocup ării în sectorul public opereaz ă cu date 
colectate din baza de date organizat ă la nivelul Inspec ţiei 
Muncii, în condi ţiile alin. (5), cu date colectate direct de la 
autorit ăţi şi institu ţii publice, precum şi, dup ă caz, cu date 
colectate de la alte persoane juridice în cadrul c ărora î şi 
desf ăşoar ă activitatea categoriile de personal prev ăzute în 
legisla ţia cadru privind salarizarea personalului pl ătit din 
fonduri publice. 
    (3)  Sistemul electronic na ţional de eviden ţă a ocup ării în 
sectorul public este administrat, dezvoltat şi operat de Agen ţia 
Naţional ă a Func ţionarilor Publici. 
    (4)  În vederea întocmirii, actualiz ării şi administr ării 
eviden ţei personalului bugetar pl ătit din fonduri publice, 
autorit ăţile şi institu ţiile publice, precum şi orice alte 
persoane juridice în cadrul c ărora î şi desf ăşoar ă activitatea 
categoriile de personal prev ăzute în legisla ţia cadru privind 



salarizarea personalului pl ătit din fonduri publice au obliga ţia 
de a utiliza instrumentele informatice puse la disp ozi ţie de 
Agenţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici şi de a introduce, în 
formatul şi la  termenele prev ăzute de lege, datele şi 
informa ţiile despre posturile şi personalul propriu. 
    (5)  În vederea întocmirii, actualiz ării şi administr ării 
eviden ţei personalului bugetar pl ătit din fonduri publice, 
încadrat cu contracte individuale de munc ă, Agen ţia Na ţional ă a 
Func ţionarilor Publici şi Inspec ţia Muncii asigur ă 
interconectarea sistemelor informatice şi stabilesc modalit ăţile 
concrete de colaborare încheind în acest sens un pr otocol de 
colaborare. 
    (6)  Datele cuprinse în eviden ţa personalului bugetar pl ătit 
din fonduri publice sunt utilizate şi prelucrate de Agen ţia 
Naţional ă a Func ţionarilor Publici în scopuri determinate şi 
legitime, pentru îndeplinirea atribu ţiilor prev ăzute de lege. 
    (7)  Datele şi informa ţiile cuprinse în eviden ţa 
personalului bugetar pl ătit din fonduri publice sunt opozabile 
fa ţă de ter ţi, în condi ţiile legii. 
    (8)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice în cadrul sau în 
subordinea c ărora î şi desf ăşoar ă activitatea func ţionari publici 
care pot beneficia de statute speciale prev ăzute la art. 380 
alin. (1) lit. d)-f) au obliga ţia de a ţine eviden ţa func ţiilor 
publice şi a func ţionarilor publici cu statut special. În acest 
caz, datele statistice necesare întocmirii, actuali zării şi 
administr ării eviden ţei personalului bugetar pl ătit din fonduri 
publice se transmit lunar Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici în formatul şi la termenele stabilite prin hot ărârea 
Guvernului prev ăzut ă la alin. (10). 
    (9)  Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal 
de c ătre Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici şi 
autorit ăţile şi institu ţiile publice se face cu respectarea 
prevederilor legii privind protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date. Persoanele care au acces la datele cu prinse în 
eviden ţa personalului bugetar pl ătit din fonduri publice au 
obliga ţia de a p ăstra confiden ţialitatea datelor cu caracter 
personal, în condi ţiile legii. 
    (10)  Normele privind întocmirea, actualizarea şi 
administrarea Sistemului electronic na ţional de eviden ţă a 
ocup ării în sectorul public, precum şi detalierea opera ţiunilor 
necesare complet ării bazei de date se stabilesc prin hot ărâre a 
Guvernului, la propunerea ministerului de resort. 
 
    CAP. V  
    Drepturi şi îndatoriri 
    SEC ŢIUNEA  1 



    Drepturile func ţionarilor publici 
    ART. 412  
    Dreptul la opinie 
    Dreptul la opinie al func ţionarilor publici este garantat. 
 
    ART. 413  
    Dreptul la tratament egal 
    (1)  La baza raporturilor de serviciu dintre au torit ăţile şi 
institu ţiile publice şi func ţionarii publici st ă principiul 
egalit ăţii de tratament fa ţă de to ţi func ţionarii publici. 
    (2)  Orice discriminare fa ţă de un func ţionar public, 
definit ă în conformitate cu prevederile legisla ţiei specifice 
privind prevenirea şi sanc ţionarea tuturor formelor de 
discriminare, este interzis ă. 
 
    ART. 414  
    Dreptul de a fi informat 
    Func ţionarul public are dreptul de a fi informat cu priv ire 
la deciziile care se iau în aplicarea prezentului c od şi care îl 
vizeaz ă în mod direct. 
 
    ART. 415  
    Dreptul de asociere sindical ă 
    (1)  Dreptul de asociere sindical ă şi de asociere la 
organiza ţii profesionale este garantat func ţionarilor publici. 
    (2)  Func ţionarii publici pot, în mod liber, s ă înfiin ţeze 
organiza ţii sindicale, s ă adere la ele şi s ă exercite orice 
mandat în cadrul acestora. 
    (3)  În situa ţia în care func ţionarii publici sunt ale şi în 
organele de conducere ale organiza ţiilor sindicale, în func ţii 
salarizate, ace ştia au obliga ţia ca în termen de 15 zile de la 
alegerea în organele de conducere ale organiza ţiilor sindicale 
să opteze pentru una dintre cele dou ă func ţii. În cazul în care 
func ţionarul public opteaz ă pentru desf ăşurarea activit ăţii în 
func ţia de conducere în organiza ţiile sindicale, raporturile de 
serviciu ale acestuia se suspend ă pe o perioad ă egal ă cu cea a 
mandatului în func ţia de conducere din organiza ţia sindical ă. 
    (4)  Func ţionarii publici ale şi în organele de conducere ale 
organiza ţiilor sindicale, în func ţii nesalarizate, pot de ţine 
simultan func ţia public ă şi func ţia în organele de conducere ale 
organiza ţiilor sindicale, cu obliga ţia respect ării regimului 
incompatibilit ăţilor şi al conflictelor de interese care le este 
aplicabil. 
 
    ART. 416  
    Dreptul la grev ă 



    (1)  Func ţionarilor publici le este recunoscut dreptul la 
grev ă, în condi ţiile legii. 
    (2)  Func ţionarii publici care se afl ă în grev ă nu 
beneficiaz ă de salariu şi alte drepturi salariale pe durata 
grevei. 
 
    ART. 417  
    Drepturile salariale şi alte drepturi conexe 
    (1)  Pentru activitatea desf ăşurat ă, func ţionarii publici au 
dreptul la salariu, prime şi alte drepturi, în condi ţiile 
legisla ţiei privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri 
publice. 
    (2)  Salarizarea func ţionarilor publici se face în 
conformitate cu prevederile legii privind salarizar ea 
personalului pl ătit din fonduri publice. 
 
    ART. 418  
    Dreptul la asigurarea uniformei 
    Func ţionarii publici care, potrivit legii, sunt obliga ţi s ă 
poarte uniform ă în timpul serviciului o primesc gratuit. 
 
    ART. 419  
    Durata normal ă a timpului de lucru 
    (1)  Durata normal ă a timpului de munc ă pentru func ţionarii 
publici este, de regul ă, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe 
săpt ămână, cu excep ţiile prev ăzute expres de prezentul cod sau 
de legi speciale. 
    (2)  Pentru orele lucrate peste durata normal ă a timpului de 
lucru sau în zilele de repaus s ăpt ămânal, s ărb ători legale ori 
declarate zile nelucr ătoare, potrivit legii, func ţionarii 
publici au dreptul la recuperare sau la plata major at ă, în 
condi ţiile legii. 
 
    ART. 420  
    Dreptul de a fi ales sau numit într-o func ţie de autoritate  
sau demnitate public ă 
    Func ţionarii publici pot fi ale şi sau numi ţi într-o func ţie 
de demnitate public ă, în condi ţiile prezentului cod şi cu 
respectarea condi ţiilor prev ăzute de cartea I titlul IV din 
Legea nr. 161/2003 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    ART. 421  
    Dreptul la concediu 
    (1)  Func ţionarii publici au dreptul la concediu de odihn ă, 
la concedii medicale şi la alte concedii, în condi ţiile legii. 
    (2)  În perioada concediilor medicale, a conced iilor de 
maternitate şi a celor pentru cre şterea şi îngrijirea copiilor, 



raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate 
decât din ini ţiativa func ţionarului public în cauz ă, cu excep ţia 
situa ţiilor prev ăzute la art. 512 alin. (4) şi (5). 
 
    ART. 422  
    Dreptul la un mediu s ănătos la locul de munc ă 
    (1)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
asigure func ţionarilor publici condi ţii normale de munc ă şi 
igien ă, de natur ă s ă le ocroteasc ă s ănătatea şi integritatea 
fizic ă şi psihic ă. 
    (2)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
identifice şi s ă asigure adaptarea locului de munc ă pentru 
func ţionarii publici cu dizabilit ăţi şi de a pune la dispozi ţia 
acestora instrumentele de asigurare a accesibilit ăţii, în 
vederea exercit ării în mod corespunz ător a atribu ţiilor aferente 
func ţiilor publice ocupate de ace ştia. 
 
    ART. 423  
    Dreptul la asisten ţă medical ă, proteze şi medicamente 
    Func ţionarii publici beneficiaz ă de asisten ţă medical ă, 
proteze şi medicamente, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 424  
    Dreptul la recunoa şterea vechimii în munc ă,  în specialitate 
şi în grad profesional 
    (1)  Func ţionarii publici beneficiaz ă de vechime în munc ă, 
în specialitate şi în grad profesional. 
    (2)  Vechimea în munc ă este vechimea dobândit ă în condi ţiile 
reglementate de legisla ţia muncii, precum şi vechimea dobândit ă 
în exercitarea unui raport de serviciu. 
    (3)  Vechimea în specialitate este vechimea dob ândit ă în 
temeiul unui contract individual de munc ă, al unui raport de 
serviciu sau ca profesie liberal ă, demonstrat ă cu documente 
corespunz ătoare de c ătre persoana care a desf ăşurat o activitate 
într-o func ţie de specialitate corespunz ătoare profesiei sau 
specializ ării sale. Constituie vechime în specialitate şi 
vechimea dobândit ă în temeiul unui contract individual de munc ă, 
raport de serviciu sau ca profesie liberal ă în statele membre 
ale Uniunii Europene, precum şi în alte state cu care România a 
încheiat conven ţii de recunoa ştere reciproc ă a acestor drepturi, 
demonstrat ă cu documente corespunz ătoare de c ătre persoana care 
a desf ăşurat o activitate într-o func ţie de specialitate 
corespunz ătoare profesiei sau specializ ării sale. 
    (4)  În toate cazurile vechimea în specialitate  se 
raporteaz ă la durata normal ă a timpului de munc ă, fiind 
calculat ă prin raportare la frac ţiunea de norm ă lucrat ă şi se 
demonstreaz ă cu documente corespunz ătoare. 



    (5)  Perioada de suspendare a raporturilor de s erviciu ale 
func ţionarilor publici nu constituie vechime în munc ă, în 
specialitate şi în grad profesional, cu excep ţiile prev ăzute de 
lege. 
    (6) Vechimea în gradul profesional este vechime a rezultat ă 
din activitatea efectiv desf ăşurat ă de func ţionarul public într-
o func ţie public ă de execu ţie corespunz ătoare gradului 
profesional de ţinut, cu excep ţiile prev ăzute la art. 513 alin. 
(1) lit. c) şi art. 514 alin. (1) lit. a)-d) şi j). 
 
    ART. 425  
    Dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigur ări sociale 
de stat 
    Func ţionarii publici beneficiaz ă de pensii, precum şi de 
celelalte drepturi de asigur ări sociale de stat, potrivit legii. 
 
    ART. 426  
    Drepturi ale membrilor familiei func ţionarului public, în 
situa ţia decesului acestuia 
    (1)  În caz de deces al func ţionarului public, membrii 
familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie  de urma ş 
primesc pe o perioad ă de 3 luni echivalentul salariului de baz ă 
din ultima lun ă de activitate a func ţionarului public decedat. 
    (2)  În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a 
fost emis ă din vina autorit ăţii sau a institu ţiei publice în 
termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va a chita în 
continuare drepturile prev ăzute la alin. (1) pân ă la emiterea 
deciziei pentru pensia de urma ş. 
 
    ART. 427  
    Dreptul la protec ţia legii 
    (1)  Func ţionarii publici beneficiaz ă în exercitarea 
atribu ţiilor lor de protec ţia legii. 
    (2)  Autoritatea sau institu ţia public ă este obligat ă s ă 
suporte cheltuielile necesare asigur ării asisten ţei juridice, în 
cazul în care împotriva func ţionarului public au fost formulate 
sesiz ări c ătre organele de cercetare penal ă sau ac ţiuni în 
justi ţie cu privire la modul de exercitare a atribu ţiilor de 
serviciu. Condi ţiile de suportare a cheltuielilor necesare 
asigur ării asisten ţei juridice se stabilesc prin act 
administrativ al conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei 
publice. 
    (3)  Prevederile alin. (2) nu se aplic ă în situa ţia în care 
autoritatea sau institu ţia public ă în cadrul c ăreia î şi 
desf ăşoar ă activitatea func ţionarul public este cea care 
formuleaz ă o sesizare penal ă sau o ac ţiune în justi ţie împotriva 
acestuia. 



    (4)  În cazul în care func ţionarul public a fost condamnat 
definitiv pentru s ăvâr şirea unei infrac ţiuni cu inten ţie 
direct ă, acesta are obliga ţia restituirii sumei aferente 
asigur ării asisten ţei juridice prev ăzute la alin. (2). 
    (5)  Autoritatea sau institu ţia public ă este obligat ă s ă 
asigure protec ţia func ţionarului public împotriva amenin ţărilor, 
violen ţelor, faptelor de ultraj c ărora le-ar putea fi victim ă în 
exercitarea func ţiei publice sau în leg ătur ă cu aceasta. Pentru 
garantarea acestui drept, autoritatea sau institu ţia public ă va 
solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit le gii. 
    (6)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice pot stabili, prin 
acte normative, m ăsurile speciale de protec ţie pentru 
func ţionarii publici care desf ăşoar ă activit ăţi cu grad ridicat 
de risc profesional. 
 
    ART. 428  
    Dreptul de a fi desp ăgubit pentru prejudiciile materiale  
suferite din culpa autorit ăţii sau institu ţiei publice 
    Autoritatea sau institu ţia public ă este obligat ă s ă îl 
desp ăgubeasc ă pe func ţionarul public în situa ţia în care acesta 
a suferit, din culpa autorit ăţii sau institu ţiei publice, un 
prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribu ţiilor de 
serviciu. 
 
    ART. 429  
    Desf ăşurarea de activit ăţi în sectorul public şi în sectorul 
privat 
    Func ţionarii publici pot desf ăşura activit ăţi remunerate în 
sectorul public şi în sectorul privat, cu respectarea 
prevederilor legale privind incompatibilit ăţile şi conflictul de 
interese. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Îndatoririle func ţionarilor publici 
    ART. 430  
    Respectarea Constitu ţiei şi a legilor 
    (1)  Func ţionarii publici au obliga ţia ca prin actele şi 
faptele lor s ă promoveze suprema ţia legii, s ă respecte 
Constitu ţia  şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi 
libert ăţile fundamentale ale cet ăţenilor în rela ţia cu 
administra ţia public ă, precum şi s ă ac ţioneze pentru punerea în 
aplicare a dispozi ţiilor legale în conformitate cu atribu ţiile 
care le revin, cu aplicarea normelor de conduit ă care rezult ă 
din îndatoririle prev ăzute de lege. 
    (2)  Func ţionarii publici trebuie s ă se conformeze 
dispozi ţiilor legale privind restrângerea exerci ţiului unor 
drepturi, datorat ă naturii func ţiilor publice de ţinute. 



 
    ART. 431  
    Profesionalismul şi impar ţialitatea 
    (1)  Func ţionarii publici trebuie s ă exercite func ţia 
public ă cu obiectivitate, impar ţialitate şi independen ţă, 
fundamentându- şi activitatea, solu ţiile propuse şi deciziile pe 
dispozi ţii legale şi pe argumente tehnice şi s ă se ab ţin ă de la 
orice fapt ă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice 
sau juridice ori prestigiului corpului func ţionarilor publici. 
    (2)  În activitatea profesional ă, func ţionarii publici au 
obliga ţia de diligen ţă cu privire la promovarea şi implementarea 
solu ţiilor propuse şi a deciziilor, în condi ţiile prev ăzute la 
alin. (1). 
    (3)  În exercitarea func ţiei publice, func ţionarii publici 
trebuie s ă adopte o atitudine neutr ă fa ţă de orice interes 
personal, politic, economic, religios sau de alt ă natur ă şi s ă 
nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerin ţe sau influen ţe de 
orice natur ă. 
    (4)  Principiul independen ţei nu poate fi interpretat ca 
dreptul de a nu respecta principiul subordon ării ierarhice. 
 
    ART. 432  
    Obliga ţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 
    (1)  Func ţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în 
condi ţiile legii. 
    (2)  În exercitarea dreptului la liber ă exprimare, 
func ţionarii publici au obliga ţia de a nu aduce atingere 
demnit ăţii, imaginii, precum şi vie ţii intime, familiale şi 
private a oric ărei persoane. 
    (3)  În îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu, func ţionarii 
publici au obliga ţia de a respecta demnitatea func ţiei publice 
deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea  
intereselor autorit ăţii sau institu ţiei publice în care î şi 
desf ăşoar ă activitatea. 
    (4)  În activitatea lor, func ţionarii publici au obliga ţia 
de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se l ăsa 
influen ţaţi de considerente personale sau de popularitate. În  
exprimarea opiniilor, func ţionarii publici trebuie s ă aib ă o 
atitudine conciliant ă şi s ă evite generarea conflictelor 
datorate schimbului de p ăreri. 
 
    ART. 433  
    Asigurarea unui serviciu public de calitate 
    (1)  Func ţionarii publici au obliga ţia de a asigura un 
serviciu public de calitate în beneficiul cet ăţenilor prin 
participarea activ ă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor 



în practic ă, în scopul realiz ării competen ţelor autorit ăţilor şi 
ale institu ţiilor publice. 
    (2)  În exercitarea func ţiei de ţinute, func ţionarii publici 
au obliga ţia de a avea un comportament profesionist, precum şi 
de a asigura, în condi ţiile legii, transparen ţa administrativ ă 
pentru a câ ştiga şi a men ţine încrederea publicului în 
integritatea, impar ţialitatea şi eficacitatea autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice. 
 
    ART. 434  
    Loialitatea fa ţă de autorit ăţile şi institu ţiile publice 
    (1)  Func ţionarii publici au obliga ţia de a ap ăra în mod 
loial prestigiul autorit ăţii sau institu ţiei publice în care î şi 
desf ăşoar ă activitatea, precum şi de a se ab ţine de la orice act 
ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau  intereselor 
legale ale acesteia. 
    (2)  Func ţionarilor publici le este interzis: 
    a) s ă exprime în public aprecieri neconforme cu realitat ea 
în leg ătur ă cu activitatea autorit ăţii sau institu ţiei publice 
în care î şi desf ăşoar ă activitatea, cu politicile şi strategiile 
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter norm ativ sau 
individual; 
    b) s ă fac ă aprecieri neautorizate în leg ătur ă cu litigiile 
aflate în curs de solu ţionare şi în care autoritatea sau 
institu ţia public ă în care î şi desf ăşoar ă activitatea are 
calitatea de parte sau s ă furnizeze în mod neautorizat 
informa ţii în leg ătur ă cu aceste litigii; 
    c) s ă dezv ăluie şi s ă foloseasc ă informa ţii care au caracter 
secret, în alte condi ţii decât cele prev ăzute de lege; 
    d) s ă acorde asisten ţă şi consultan ţă persoanelor fizice sau 
juridice în vederea promov ării de ac ţiuni juridice ori de alt ă 
natur ă împotriva statului sau autorit ăţii ori institu ţiei 
publice în care î şi desf ăşoar ă activitatea. 
 
    (3)  Prevederile alin. (2) se aplic ă şi dup ă încetarea 
raportului de serviciu, pentru o perioad ă de 2 ani, dac ă 
dispozi ţiile din legi speciale nu prev ăd alte termene. 
 
    ART. 435  
    Obliga ţia de a informa autoritatea sau institu ţia public ă  
cu privire la situa ţia personal ă generatoare de acte juridice 
    Func ţionarul public are îndatorirea de a informa autorit atea 
sau institu ţia public ă, în mod corect şi complet, în scris, cu 
privire la situa ţiile de fapt şi de drept care privesc persoana 
sa şi care sunt generatoare de acte administrative în c ondi ţiile 
expres prev ăzute de lege. 
 



    ART. 436  
    Interdic ţii şi limit ări în ceea ce prive şte implicarea  în 
activitatea politic ă 
    (1)  Func ţionarii publici pot fi membri ai partidelor 
politice legal constituite, cu respectarea interdic ţiilor şi 
limit ărilor prev ăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420. 
    (2)  Func ţionarii publici au obliga ţia ca, în exercitarea 
atribu ţiilor ce le revin, s ă se ab ţin ă de la exprimarea sau 
manifestarea public ă a convingerilor şi preferin ţelor lor 
politice, s ă nu favorizeze vreun partid politic sau vreo 
organiza ţie c ăreia îi este aplicabil acela şi regim juridic ca şi 
partidelor politice. 
    (3)  În exercitarea func ţiei publice, func ţionarilor publici 
le este interzis: 
    a) s ă participe la colectarea de fonduri pentru activita tea 
partidelor politice, a organiza ţiilor c ărora le este aplicabil 
acela şi regim juridic ca şi partidelor politice, a funda ţiilor 
sau asocia ţiilor care func ţioneaz ă pe lâng ă partidele politice, 
precum şi pentru activitatea candida ţilor independen ţi; 
    b) s ă furnizeze sprijin logistic candida ţilor la func ţii de 
demnitate public ă; 
    c) s ă afi şeze, în cadrul autorit ăţilor sau institu ţiilor 
publice, însemne ori obiecte inscrip ţionate cu sigla şi/sau 
denumirea partidelor politice, ale organiza ţiilor c ărora le este 
aplicabil acela şi regim juridic ca şi partidelor politice, ale 
funda ţiilor sau asocia ţiilor care func ţioneaz ă pe lâng ă 
partidele politice, ale candida ţilor acestora, precum şi ale 
candida ţilor independen ţi; 
    d) s ă se serveasc ă de actele pe care le îndeplinesc în 
exercitarea atribu ţiilor de serviciu pentru a- şi exprima sau 
manifesta convingerile politice; 
    e) s ă participe la reuniuni publice cu caracter politic pe 
durata timpului de lucru. 
 
 
    ART. 437  
    Îndeplinirea atribu ţiilor 
    (1)  Func ţionarii publici r ăspund, potrivit legii, de 
îndeplinirea atribu ţiilor ce le revin din func ţia public ă pe 
care o de ţin, precum şi a atribu ţiilor ce le sunt delegate. 
    (2)  Func ţionarul public are îndatorirea s ă îndeplineasc ă 
dispozi ţiile primite de la superiorii ierarhici. 
    (3)  Func ţionarul public are dreptul s ă refuze, în scris şi 
motivat, îndeplinirea dispozi ţiilor primite de la superiorul 
ierarhic, dac ă le consider ă ilegale. Func ţionarul public are 
îndatorirea s ă aduc ă la cuno ştin ţă superiorului ierarhic al 
persoanei care a emis dispozi ţia astfel de situa ţii. 



    (4)  În cazul în care se constat ă, în condi ţiile legii, 
legalitatea dispozi ţiei prev ăzute la alin. (3), func ţionarul 
public r ăspunde în condi ţiile legii. 
 
    ART. 438  
    Limitele deleg ării de atribu ţii 
    (1)  Delegarea de atribu ţii corespunz ătoare unei func ţii 
publice vacante se dispune motivat prin act adminis trativ de 
către persoana care are competen ţa de numire în func ţia public ă, 
pe o perioad ă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în 
condi ţiile prezentului cod. 
    (2)  Delegarea de atribu ţii corespunz ătoare unei func ţii 
publice ocupate al c ărei titular se afl ă în concediu în 
condi ţiile legii sau este delegat în condi ţiile art. 504 ori se 
afl ă în deplasare în interesul serviciului se stabile şte prin 
fi şa postului şi opereaz ă de drept, în condi ţiile prezentului 
cod. 
    (3)  Delegarea de atribu ţii corespunz ătoare unei func ţii 
publice nu se poate face prin delegarea tuturor atr ibu ţiilor 
corespunz ătoare unei func ţii publice c ătre acela şi func ţionar 
public. Func ţionarul public care preia atribu ţiile delegate 
exercit ă pe perioada deleg ării de atribu ţii şi atribu ţiile 
func ţiei publice pe care o de ţine, precum şi atribu ţiile par ţial 
preluate, cu excep ţia situa ţiei în care atribu ţiile delegate 
presupun exercitarea controlului ierarhic asupra fu ncţiei 
deţinute. 
    (4)  În situa ţia în care func ţia public ă ale c ărei atribu ţii 
sunt delegate şi func ţia public ă al c ărei titular preia par ţial 
atribu ţiile delegate se afl ă într-un raport ierarhic de 
subordonare, func ţionarul public care preia atribu ţiile delegate 
semnează pentru func ţia public ă ierarhic superioar ă. 
    (5)  Prin excep ţie de la alin. (3), atribu ţiile func ţiei 
publice de secretar general al unit ăţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, 
pentru perioada prev ăzut ă la alin. (1), conduc ătorului 
compartimentului juridic din cadrul aparatului de s pecialitate 
al primarului, cu obliga ţia deleg ării atribu ţiilor proprii c ătre 
al ţi func ţionari publici. 
    (6)  În situa ţia în care la nivelul unit ăţii administrativ-
teritoriale postul conduc ătorului compartimentului juridic este 
vacant sau temporar vacant, atribu ţiile func ţiei publice de 
secretar general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada 
prev ăzut ă la alin. (1), unui alt func ţionar public, cu 
respectarea alin. (9). 
    (7) Prin excep ţie de la alin. (3) şi (9), în situa ţia în 
care la nivelul aparatului de specialitate al prima rului nu 



exist ă un func ţionar public c ăruia s ă îi fie delegate 
atribu ţiile func ţiei de secretar general al 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în cond i ţiile 
alin. (5) sau (6), acestea sunt delegate unui alt f unc ţionar 
public, în urm ătoarea ordine: 
    a) unui func ţionar public cu studii superioare de licen ţă 
absolvit ă cu diplom ă, în specialitate juridic ă sau 
administrativ ă; 
    b) unui func ţionar public cu studii superioare de licen ţă. 
 
    (8)  Delegarea de atribu ţii se face numai cu informarea 
prealabil ă a func ţionarului public c ăruia i se deleag ă 
atribu ţiile. 
    (9)  Func ţionarul public care preia atribu ţiile delegate 
trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţiile de studii şi de vechime 
necesare pentru ocuparea func ţiei publice ale c ărei atribu ţii îi 
sunt delegate. 
    (10)  Nu pot fi delegate atribu ţii func ţionarilor publici 
debutan ţi sau func ţionarilor publici care exercit ă func ţia 
public ă în temeiul unui raport de serviciu cu timp par ţial. 
    (11)  Func ţionarii publici pot îndeplini unele atribu ţii 
corespunz ătoare unei func ţii de demnitate public ă, ale unei 
func ţii de autoritate public ă sau ale unei alte func ţii publice, 
numai în condi ţiile expres prev ăzute de lege. 
    (12) În cazul func ţiilor publice de execu ţie vacante, cu 
excep ţia func ţiilor publice de auditor şi consilier juridic, 
atunci când aceste func ţii sunt unice în cadrul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, atribu ţiile pot fi delegate c ătre cel pu ţin 
doi func ţionari publici, cu respectarea prevederilor alin. ( 1) 
şi (8)-(10). 
 
    ART. 439  
    P ăstrarea secretului de stat, secretului de serviciu  şi 
confiden ţialitatea 
    Func ţionarii publici au obliga ţia s ă p ăstreze secretul de 
stat, secretul de serviciu, precum şi confiden ţialitatea în 
leg ătur ă cu faptele, informa ţiile sau documentele de care iau 
cuno ştin ţă în exercitarea func ţiei publice, în condi ţiile legii, 
cu aplicarea dispozi ţiilor în vigoare privind liberul acces la 
informa ţiile de interes public. 
 
    ART. 440  
    Interdic ţia privind acceptarea darurilor sau a altor 
avantaje 
    (1)  Func ţionarilor publici le este interzis s ă solicite sau 
să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru  al ţii, în 
considerarea func ţiei lor publice, daruri sau alte avantaje. 



    (2)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)  bunurile pe 
care func ţionarii publici le-au primit cu titlu gratuit în 
cadrul unor activit ăţi de protocol în exercitarea mandatului sau 
a func ţiei publice de ţinute, care se supun prevederilor legale 
specifice. 
 
    ART. 441  
    Utilizarea responsabil ă a resurselor publice 
    (1)  Func ţionarii publici sunt obliga ţi s ă asigure ocrotirea 
propriet ăţii publice şi private a statului şi a unit ăţilor 
administrativ-teritoriale, s ă evite producerea oric ărui 
prejudiciu, ac ţionând în orice situa ţie ca un bun proprietar. 
    (2)  Func ţionarii publici au obliga ţia s ă foloseasc ă timpul 
de lucru, precum şi bunurile apar ţinând autorit ăţii sau 
institu ţiei publice numai pentru desf ăşurarea activit ăţilor 
aferente func ţiei publice de ţinute. 
    (3)  Func ţionarii publici trebuie s ă propun ă şi s ă asigure, 
potrivit atribu ţiilor care le revin, folosirea util ă şi 
eficient ă a banilor publici, în conformitate cu prevederile 
legale. 
    (4)  Func ţionarilor publici care desf ăşoar ă activit ăţi în 
interes personal, în condi ţiile legii, le este interzis s ă 
foloseasc ă timpul de lucru ori logistica autorit ăţii sau a 
institu ţiei publice pentru realizarea acestora. 
 
    ART. 442  
    Subordonarea ierarhic ă 
    Func ţionarii publici au obliga ţia de a rezolva, în termenele 
stabilite de c ătre superiorii ierarhici, lucr ările şi sarcinile 
repartizate. 
 
    ART. 443  
    Folosirea imaginii proprii 
    Func ţionarilor publici le este interzis s ă permit ă 
utilizarea func ţiei publice în ac ţiuni publicitare pentru 
promovarea unei activit ăţi comerciale, precum şi în scopuri 
electorale. 
 
    ART. 444  
    Limitarea particip ării la achizi ţii, concesion ări sau 
închirieri 
    (1)  Un func ţionar public nu poate achizi ţiona un bun aflat 
în proprietatea privat ă a statului sau a unit ăţilor 
administrativ-teritoriale, supus vânz ării în condi ţiile legii, 
în urm ătoarele situa ţii: 



    a) când a luat cuno ştin ţă, în cursul sau ca urmare a 
îndeplinirii atribu ţiilor de serviciu, despre valoarea ori 
calitatea bunurilor care urmeaz ă s ă fie vândute; 
    b) când a participat, în exercitarea atribu ţiilor de 
serviciu, la organizarea vânz ării bunului respectiv; 
    c) când poate influen ţa opera ţiunile de vânzare sau când a 
obţinut informa ţii la care persoanele interesate de cump ărarea 
bunului nu au avut acces. 
 
    (2)  Dispozi ţiile alin. (1) se aplic ă în mod corespunz ător 
şi în cazul concesion ării sau închirierii unui bun aflat în 
proprietatea public ă ori privat ă a statului sau a unit ăţilor 
administrativ-teritoriale. 
    (3)  Func ţionarilor publici le este interzis ă furnizarea 
informa ţiilor referitoare la bunurile proprietate public ă sau 
privat ă a statului ori a unit ăţilor administrativ-teritoriale, 
supuse opera ţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în  
alte condi ţii decât cele prev ăzute de lege. 
 
    ART. 445  
    Respectarea regimului juridic al conflictului d e interese  
şi al incompatibilit ăţilor 
    (1)  Func ţionarii publici au obliga ţia s ă respecte întocmai 
regimul juridic al conflictului de interese şi al 
incompatibilit ăţilor ,precum şi normele de conduit ă. 
    (2)  În aplicarea prevederilor alin. (1), func ţionarii 
publici trebuie s ă exercite un rol activ, având obliga ţia de a 
evalua situa ţiile care pot genera o situa ţie de 
incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a ac ţiona 
pentru prevenirea apari ţiei sau solu ţionarea legal ă a acestora. 
    (3)  În situa ţia intervenirii unei incompatibilit ăţi sau a 
unui conflict de interese, func ţionarii publici au obliga ţia de 
a ac ţiona conform prevederilor legale pentru încetarea 
incompatibilit ăţii sau a conflictului de interese, în termen 
legal. 
    (4)  La numirea într-o func ţie public ă, la încetarea 
raportului de serviciu, precum şi în alte situa ţii prev ăzute de 
lege, func ţionarii publici sunt obliga ţi s ă prezinte, în 
condi ţiile Legii nr. 176/2010 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, declara ţia de avere şi declara ţia de interese. 
Declara ţia de avere şi declara ţia de interese se actualizeaz ă 
anual, potrivit legii. 
 
    ART. 446  
    Activitatea public ă 
    (1)  Comunicarea oficial ă a informa ţiilor şi datelor privind 
activitatea autorit ăţii sau institu ţiei publice, precum şi 



rela ţiile cu mijloacele de informare în mas ă se asigur ă de c ătre 
func ţionarii publici desemna ţi în acest sens de conduc ătorul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice, în condi ţiile legii. 
    (2)  Func ţionarii publici desemna ţi s ă participe la 
activit ăţi sau dezbateri publice, în calitate oficial ă, trebuie 
să respecte limitele mandatului de reprezentare încre din ţat de 
conduc ătorul autorit ăţii ori institu ţiei publice în care î şi 
desf ăşoar ă activitatea. 
    (3)  În cazul în care nu sunt desemna ţi în acest sens, 
func ţionarii publici pot participa la activit ăţi sau dezbateri 
publice, având obliga ţia de a face cunoscut faptul c ă opinia 
exprimat ă nu reprezint ă punctul de vedere oficial al autorit ăţii 
ori institu ţiei publice în cadrul c ăreia î şi desf ăşoar ă 
activitatea. 
    (4)  Func ţionarii publici pot participa la elaborarea de 
publica ţii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi 
lucr ări literare ori ştiin ţifice, în condi ţiile legii. 
    (5)  Func ţionarii publici pot participa la emisiuni 
audiovizuale, cu excep ţia celor cu caracter politic ori a celor 
care ar putea afecta prestigiul func ţiei publice. 
    (6)  În cazurile prev ăzute la alin. (4) şi (5), func ţionarii 
publici nu pot utiliza informa ţii şi date la care au avut acces 
în exercitarea func ţiei publice, dac ă acestea nu au caracter 
public. Prevederile alin. (3) se aplic ă în mod corespunz ător. 
    (7)  În exercitarea dreptului la replic ă şi la rectificare, 
a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, p recum şi a 
dreptului la via ţă intim ă, familial ă şi privat ă, func ţionarii 
publici î şi pot exprima public opinia personal ă în cazul în care 
prin articole de pres ă sau în emisiuni audiovizuale s-au f ăcut 
afirma ţii def ăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. 
Prevederile alin. (3) se aplic ă în mod corespunz ător. 
    (8)  Func ţionarii publici î şi asum ă responsabilitatea pentru 
apari ţia public ă şi pentru con ţinutul informa ţiilor prezentate, 
care trebuie s ă fie în acord cu principiile şi normele de 
conduit ă prev ăzute de prezentul cod. 
    (9)  Prevederile alin. (1)-(8) se aplic ă indiferent de 
modalitatea şi de mediul de comunicare. 
 
    ART. 447  
    Conduita în rela ţiile cu cet ăţenii 
    (1)  În rela ţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentan ţii 
persoanelor juridice care se adreseaz ă autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, func ţionarii publici sunt obliga ţi s ă aib ă 
un comportament bazat pe respect, bun ă-credin ţă, corectitudine, 
integritate moral ă şi profesional ă. 
    (2)  Func ţionarii publici au obliga ţia de a nu aduce 
atingere onoarei, reputa ţiei, demnit ăţii, integrit ăţii fizice şi 



morale a persoanelor cu care intr ă în leg ătur ă în exercitarea 
func ţiei publice, prin: 
    a) întrebuin ţarea unor expresii jignitoare; 
    b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizic ă sau 
psihic ă a oric ărei persoane. 
 
    (3)  Func ţionarii publici trebuie s ă adopte o atitudine 
impar ţial ă şi justificat ă pentru rezolvarea legal ă, clar ă şi 
eficient ă a problemelor cet ăţenilor. 
    (4)  Pentru realizarea unor raporturi sociale şi 
profesionale care s ă asigure demnitatea persoanelor, eficien ţa 
activit ăţii, precum şi cre şterea calit ăţii serviciului public, 
se recomand ă respectarea normelor de conduit ă prev ăzute la alin. 
(1)-(3) şi de c ătre celelalte subiecte ale acestor raporturi. 
    (5)  Func ţionarii publici trebuie s ă adopte o atitudine 
demnă şi civilizat ă fa ţă de orice persoan ă cu care intr ă în 
leg ătur ă în exercitarea func ţiei publice, fiind îndritui ţi, pe 
baz ă de reciprocitate, s ă solicite acesteia un comportament 
similar.  
    (6)  Func ţionarii publici au obliga ţia de a asigura 
egalitatea de tratament a cet ăţenilor în fa ţa autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice, principiu conform c ăruia func ţionarii 
publici au îndatorirea de a preveni şi combate orice form ă de 
discriminare în îndeplinirea atribu ţiilor profesionale. 
 
    ART. 448  
    Conduita în cadrul rela ţiilor interna ţionale 
    (1)  Func ţionarii publici care reprezint ă autoritatea sau 
institu ţia public ă în cadrul unor organiza ţii interna ţionale, 
institu ţii de înv ăţământ, conferin ţe, seminare şi alte 
activit ăţi cu caracter interna ţional au obliga ţia s ă promoveze o 
imagine favorabil ă ţării şi autorit ăţii sau institu ţiei publice 
pe care o reprezint ă. 
    (2)  În rela ţiile cu reprezentan ţii altor state, 
func ţionarilor publici le este interzis s ă exprime opinii 
personale privind aspecte na ţionale sau dispute interna ţionale. 
    (3)  În deplas ările externe, func ţionarii publici sunt 
obliga ţi s ă aib ă o conduit ă corespunz ătoare regulilor de 
protocol şi le este interzis ă înc ălcarea legilor şi obiceiurilor 
ţării gazd ă. 
 
    ART. 449  
    Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 
    (1)  În procesul de luare a deciziilor, func ţionarii publici 
au obliga ţia s ă ac ţioneze conform prevederilor legale şi s ă î şi 
exercite capacitatea de apreciere în mod fundamenta t şi 
impar ţial. 



    (2)  Func ţionarilor publici le este interzis s ă promit ă 
luarea unei decizii de c ătre autoritatea sau institu ţia public ă, 
de c ătre al ţi func ţionari publici, precum şi îndeplinirea 
atribu ţiilor în mod privilegiat. 
    (3)  Func ţionarii publici de conducere sunt obliga ţi s ă 
sprijine propunerile şi ini ţiativele motivate ale personalului 
din subordine, în vederea îmbun ăt ăţirii activit ăţii autorit ăţii 
sau institu ţiei publice în care î şi desf ăşoar ă activitatea, 
precum şi a calit ăţii serviciilor publice oferite cet ăţenilor. 
    (4)  În exercitarea atribu ţiilor de coordonare, precum şi a 
atribu ţiilor specifice func ţiilor publice de conducere, 
func ţionarii publici au obliga ţia de a asigura organizarea 
activit ăţii personalului, de a manifesta ini ţiativ ă şi 
responsabilitate şi de a sus ţine propunerile personalului din 
subordine. 
    (5)  Înal ţii func ţionari publici şi func ţionarii publici de 
conducere au obliga ţia s ă asigure egalitatea de şanse şi 
tratament cu privire la dezvoltarea carierei person alului din 
subordine, în condi ţiile legisla ţiei specifice aplicabile 
fiec ărei categorii de personal. În acest sens, ace ştia au 
obliga ţia: 
    a) s ă repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunz ător 
nivelului de competen ţă aferent func ţiei publice ocupate şi 
carierei individuale a fiec ărei persoane din subordine; 
    b) s ă asigure coordonarea modului de îndeplinire a 
sarcinilor, cu valorificarea corespunz ătoare a competen ţelor 
fiec ărei persoane din subordine; 
    c) s ă monitorizeze performan ţa profesional ă individual ă şi 
colectiv ă a personalului din subordine, s ă semnaleze în mod 
individual performan ţele necorespunz ătoare şi s ă implementeze 
măsuri destinate amelior ării performan ţei individuale şi, dup ă 
caz, colective, atunci când este necesar; 
    d) s ă examineze şi s ă aplice cu obiectivitate criteriile de 
evaluare a competen ţei profesionale pentru personalul din 
subordine, atunci când propun acordarea de stimulen te materiale 
sau morale; 
    e) s ă evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire 
profesional ă al fiec ărui subordonat şi s ă propun ă participarea 
la programe de formare şi perfec ţionare profesional ă pentru 
fiecare persoan ă din subordine; 
    f) s ă delege sarcini şi responsabilit ăţi, în condi ţiile 
legii, persoanelor din subordine care de ţin cuno ştin ţele, 
competen ţele şi îndeplinesc condi ţiile legale necesare 
exercit ării func ţiei respective; 
    g) s ă exclud ă orice form ă de discriminare şi de h ăr ţuire, de 
orice natur ă şi în orice situa ţie, cu privire la personalul din 
subordine. 



 
    (6)  În scopul asigur ării condi ţiilor necesare îndeplinirii 
cu impar ţialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile 
ierarhice, înal ţii func ţionari publici şi func ţionarii publici 
de conducere au obliga ţia de a nu se angaja în rela ţii 
patrimoniale cu personalul din subordine. 
 
    ART. 450  
    Obliga ţia respect ării regimului cu privire la s ănătate  şi 
securitate în munc ă 
    Func ţionarii publici au obliga ţia de a se supune controlului 
de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a 
recomand ărilor formulate de medicul de medicina muncii, în 
condi ţiile legii. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Consilierea etic ă a func ţionarilor publici şi asigurarea 
inform ării şi a raport ării cu privire la normele de conduit ă 
    ART. 451  
    Obliga ţiile autorit ăţilor şi institu ţiilor publice cu 
privire la asigurarea consilierii etice a func ţionarilor publici  
şi a inform ării şi a raport ării cu privire la normele de 
conduit ă 
    (1)  În scopul aplic ării eficiente a dispozi ţiilor 
prezentului cod referitoare la conduita func ţionarilor publici 
în exercitarea func ţiilor de ţinute, conduc ătorii autorit ăţilor 
şi institu ţiilor publice vor desemna un func ţionar public, de 
regul ă din cadrul compartimentului de resurse umane, pent ru 
consiliere etic ă şi monitorizarea respect ării normelor de 
conduit ă. 
    (2)  În mod excep ţional, în func ţie de num ărul de personal 
din cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice, de complexitatea 
problemelor şi de volumul activit ăţii specifice, pot fi 
desemnaţi doi consilieri de etic ă. 
    (3)  Desemnarea consilierului de etic ă se face prin act 
administrativ al conduc ătorului institu ţiei publice. Procedura 
de desemnare, atribu ţiile şi modalitatea de raportare a 
institu ţiilor şi autorit ăţilor în scopul asigur ării 
implement ării, monitoriz ării şi controlului respect ării 
principiilor şi normelor de conduit ă a func ţionarilor publici se 
stabilesc prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici. 
    (4)  Consilierea etic ă are caracter confiden ţial şi se 
desf ăşoar ă în baza unei solicit ări formale adresate 
consilierului de etic ă sau la ini ţiativa sa atunci când din 
conduita func ţionarului public rezult ă nevoia de ameliorare a 
comportamentului acestuia. Consilierul de etic ă are obliga ţia de 



a nu comunica informa ţii cu privire la activitatea derulat ă 
decât în situa ţia în care aspectele semnalate pot constitui o 
fapt ă penal ă. 
    (5)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice implementeaz ă 
măsurile considerate necesare pentru respectarea disp ozi ţiilor 
prezentului cod privind principiile şi normele de conduit ă şi 
sprijin ă activitatea consilierului de etic ă. 
    (6)  În aplicarea dispozi ţiilor prezentului cod referitoare 
la conduita func ţionarilor publici, orice activitate care 
implic ă prelucrarea datelor cu caracter personal se efectu eaz ă 
cu respectarea prevederilor legisla ţiei pentru protec ţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu ca racter 
personal şi libera circula ţie a acestor date. 
    (7)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
asigure participarea consilierilor de etic ă la programele de 
formare şi perfec ţionare profesional ă, organizate de Institutul 
Naţional de Administra ţie, în condi ţiile legii. 
    (8)  Pentru informarea cet ăţenilor, compartimentele de 
rela ţii cu publicul au obliga ţia de a asigura publicarea 
principiilor şi normelor de conduit ă pe pagina de internet şi de 
a le afi şa la sediul autorit ăţii sau institu ţiei publice, într-
un loc vizibil şi accesibil publicului. 
    (9)  Func ţionarii publici nu pot fi sanc ţiona ţi sau 
prejudicia ţi în niciun fel pentru c ă s-au adresat consilierului 
de etic ă cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la  
respectarea principiilor şi normelor de conduit ă. 
 
    ART. 452  
    Consilierul de etic ă 
    (1)  În scopul respect ării şi monitoriz ării implement ării 
principiilor şi normelor de conduit ă de c ătre func ţionarii 
publici, consilierul de etic ă exercit ă un rol activ în domeniul 
prevenirii înc ălc ării normelor de conduit ă prev ăzute de 
prezentul Cod. În exercitarea acestui rol consilier ii de etic ă 
îndeplinesc atribu ţiile prev ăzute de prezentul cod şi de 
hot ărârea Guvernului prev ăzut ă la art. 451 alin. (3). 
    (2)  Dobândirea calit ăţii de consilier de etic ă vizeaz ă 
deţinerea unui statut temporar, atribuit cu respectare a unor 
condi ţii expres, unui func ţionar public pentru o perioad ă de 3 
ani. 
    (3)  În perioada exercit ării calit ăţii de consilier de etic ă 
func ţionarul public î şi p ăstreaz ă şi func ţia public ă de ţinut ă. 
Dreptul la carier ă al func ţionarului public este cel 
corespunz ător func ţiei publice de ţinute. 
    (4)  Fi şa postului corespunz ătoare func ţiei de ţinute de 
consilierul de etic ă se elaboreaz ă de c ătre compartimentul de 
resurse umane şi se aprob ă de c ătre conduc ătorul autorit ăţii sau 



institu ţiei publice, prin raportare la atribu ţiile stabilite în 
sarcina acestuia. 
    (5)  Consilierul de etic ă î şi desf ăşoar ă activitatea pe baza 
fi şei postului întocmite în condi ţiile prev ăzute la alin. (4). 
În activitatea de consiliere etic ă acesta nu se supune 
subordon ării ierarhice şi nu prime şte instruc ţiuni de la nicio 
persoan ă, indiferent de calitatea, func ţia şi nivelul ierarhic 
al acesteia. 
    (6)  Poate dobândi calitatea de consilier de et ic ă 
func ţionarul public care îndepline şte în mod cumulativ 
următoarele condi ţii: 
    a) este func ţionar public definitiv; 
    b) ocup ă o func ţie public ă din clasa I; 
    c) are, de regul ă, studii superioare în domeniul ştiin ţe 
sociale, astfel cum este definit acest domeniu de s tudii în 
condi ţiile legisla ţiei specifice; 
    d) prezint ă deschidere şi disponibilitate pentru 
îndeplinirea atribu ţiilor care îi revin consilierului de etic ă 
în conformitate cu prevederile prezentului cod; 
    e) are o probitate moral ă recunoscut ă; 
    f) nu i s-a aplicat o sanc ţiune disciplinar ă, care nu a fost 
radiat ă în condi ţiile legii; 
    g) fa ţă de persoana sa nu este în curs de desf ăşurare 
cercetarea administrativ ă în cadrul procedurii disciplinare, în 
condi ţiile legii; 
    h) fa ţă de persoana sa nu a fost dispus ă începerea urm ăririi 
penale pentru s ăvâr şirea unei infrac ţiuni contra securit ăţii 
naţionale, contra autorit ăţii, infrac ţiuni de corup ţie sau de 
serviciu, infrac ţiuni de fals ori contra înf ăptuirii justi ţiei; 
    i) nu se afl ă într-o procedur ă de evaluare desf ăşurat ă de 
autoritatea responsabil ă de asigurarea integrit ăţii în 
exercitarea demnit ăţilor şi func ţiilor publice şi prevenirea 
corup ţiei institu ţionale, în condi ţiile legii; 
    j) nu se afl ă în niciuna dintre situa ţiile de 
incompatibilitate cu calitatea de consilier de etic ă prev ăzute 
la art. 453. 
 
    (7)  Dovada îndeplinirii condi ţiilor prev ăzute la alin. (6) 
lit. f)-j) se face prin completarea unei declara ţii de 
integritate, dat ă pe propria r ăspundere a func ţionarului public. 
    (8)  Condi ţiile prev ăzute la alin. (6) lit. b) şi c) nu sunt 
obligatorii în cazul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice în 
care num ărul de personal este sub 20. 
 
    ART. 453  
    Incompatibilit ăţi cu calitatea de consilier de etic ă 



    (1)  Nu poate fi numit consilier de etic ă func ţionarul 
public care se afl ă în urm ătoarele situa ţii de 
incompatibilitate: 
    a) este so ţ, rud ă sau afin pân ă la gradul al IV-lea inclusiv 
cu conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice sau cu 
înlocuitorul de drept al acestuia; 
    b) are rela ţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre 
persoanele prev ăzute la lit. a); 
    c) este membru sau secretar în comisia de disci plin ă 
constituit ă în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
 
    (2)  În cazul în care situa ţiile de incompatibilitate 
prev ăzute la alin. (1) intervin ulterior dobândirii în c ondi ţii 
legale a calit ăţii de consilier de etic ă, statutul de consilier 
de etic ă înceteaz ă în condi ţiile prezentului cod. 
 
    ART. 454  
    Atribu ţiile consilierului de etic ă 
    În exercitarea rolului activ de prevenire a înc ălc ării 
principiilor şi normelor de conduit ă, consilierul de etic ă 
îndepline şte urm ătoarele atribu ţii: 
    a) monitorizeaz ă modul de aplicare şi respectare a 
principiilor şi normelor de conduit ă de c ătre func ţionarii 
publici din cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice şi 
întocme şte rapoarte şi analize cu privire la acestea; 
    b) desf ăşoar ă activitatea de consiliere etic ă, pe baza 
solicit ării scrise a func ţionarilor publici sau la ini ţiativa sa 
atunci când func ţionarul public nu i se adreseaz ă cu o 
solicitare, îns ă din conduita adoptat ă rezult ă nevoia de 
ameliorare a comportamentului acestuia; 
    c) elaboreaz ă analize privind cauzele, riscurile şi 
vulnerabilit ăţile care se manifest ă în activitatea 
func ţionarilor publici din cadrul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice şi care ar putea determina o înc ălcare a principiilor şi 
normelor de conduit ă, pe care le înainteaz ă conduc ătorului 
autorit ăţii sau institu ţiei publice, şi propune m ăsuri pentru 
înl ăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a 
vulnerabilit ăţilor; 
    d) organizeaz ă sesiuni de informare a func ţionarilor publici 
cu privire la normele de etic ă, modific ări ale cadrului normativ 
în domeniul eticii şi integrit ăţii sau care instituie obliga ţii 
pentru autorit ăţile şi institu ţiile publice pentru respectarea 
drepturilor cet ăţenilor în rela ţia cu administra ţia public ă sau 
cu autoritatea sau institu ţia public ă respectiv ă; 
    e) semnaleaz ă practici sau proceduri institu ţionale care ar 
putea conduce la înc ălcarea principiilor şi normelor de conduit ă 
în activitatea func ţionarilor publici; 



    f) analizeaz ă sesiz ările şi reclama ţiile formulate de 
cet ăţeni şi de ceilal ţi beneficiari ai activit ăţii autorit ăţii 
sau institu ţiei publice cu privire la comportamentul 
personalului care asigur ă rela ţia direct ă cu cet ăţenii şi 
formuleaz ă recomand ări cu caracter general, f ăr ă a interveni în 
activitatea comisiilor de disciplin ă; 
    g) poate adresa în mod direct întreb ări sau aplica 
chestionare cet ăţenilor şi beneficiarilor direc ţi ai activit ăţii 
autorit ăţii sau institu ţiei publice cu privire la comportamentul 
personalului care asigur ă rela ţia cu publicul, precum şi cu 
privire la opinia acestora despre calitatea servici ilor oferite 
de autoritatea sau institu ţia public ă respectiv ă. 
 
 
    ART. 455  
    Evaluarea activit ăţii consilierului de etic ă 
    (1)  Exercitarea atribu ţiilor de consiliere etic ă prev ăzute 
la art. 454 lit. a) şi b) nu face obiectul evalu ării 
performan ţelor profesionale individuale ale consilierului de 
etic ă. 
    (2)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale 
pentru îndeplinirea de c ătre consilierul de etic ă a atribu ţiilor 
prev ăzute la art. 454, cu excep ţia celor prev ăzute la lit. a) şi 
b), se face de c ătre conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice, în condi ţiile legii. 
    (3)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale se 
face de c ătre conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice 
cu luarea în considerare a raportului de evaluare î ntocmit în 
condi ţiile legii de superiorul ierarhic nemijlocit al 
func ţionarului public care de ţine calitatea de consilier de 
etic ă, în condi ţiile art. 485. În acest caz, decizia asupra 
calificativului final al evalu ării performan ţelor profesionale 
individuale apar ţine conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei 
publice. 
 
    ART. 456  
    Încetarea calit ăţii de consilier de etic ă 
    (1)  Calitatea de consilier de etic ă înceteaz ă în 
următoarele situa ţii: 
    a) prin renun ţarea expres ă a consilierului de etic ă la 
aceast ă calitate, pe baza cererii scrise adresate conduc ătorului 
autorit ăţii sau institu ţiei publice; 
    b) prin expirarea perioadei pentru care a fost desemnat 
consilier de etic ă în condi ţiile prev ăzute de prezentul cod; 
    c) în cazul intervenirii unei situa ţii de incompatibilitate 
prev ăzute la art. 453; 



    d) prin revocare de c ătre conduc ătorul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, pentru activitate necorespunz ătoare a 
consilierului de etic ă sau în cazul în care acesta nu mai 
îndepline şte oricare dintre condi ţiile prev ăzute la art. 452 
alin. (6); 
    e) în caz de încetare sau de modificare a rapor turilor de 
serviciu ale func ţionarului public care are calitatea de 
consilier de etic ă prin ocuparea unei func ţii în cadrul altei 
autorit ăţi sau institu ţii publice, precum şi în caz de 
suspendare a raporturilor de serviciu pe o perioad ă mai mare de 
o lun ă. 
 
    (2)  Încetarea calit ăţii de consilier de etic ă prin revocare 
în condi ţiile prev ăzute la alin. (1) lit. d) se poate dispune 
numai dup ă sesizarea Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 
de c ătre conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice cu 
privire la activitatea considerat ă necorespunz ătoare a 
consilierului de etic ă şi cercetarea situa ţiei de c ătre Agen ţia 
Naţional ă a Func ţionarilor Publici, cu luarea în considerare a 
propunerilor formulate de aceasta. 
    (3) Încetarea calit ăţii de consilier de etic ă în situa ţiile 
prev ăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) se dispune direct de 
către conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
 
    ART. 457  
    Informarea publicului cu privire la respectarea  obliga ţiilor  
şi a normelor de conduit ă 
    (1)  Raportul prev ăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) con ţine 
informa ţii cu caracter public, se elaboreaz ă în baza rapoartelor 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice privind respectarea 
normelor de conduit ă transmise Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici şi cuprinde cel pu ţin urm ătoarele date: 
    a) num ărul şi obiectul sesiz ărilor privind cazurile de 
înc ălcare a normelor de conduit ă profesional ă; 
    b) categoriile şi num ărul de func ţionari publici care au 
înc ălcat principiile şi normele de conduit ă; 
    c) cauzele şi consecin ţele nerespect ării normelor de 
conduit ă; 
    d) eviden ţierea cazurilor în care func ţionarilor publici li 
s-a cerut s ă ac ţioneze sub presiunea factorului politic. 
 
    (2)  Rapoartele autorit ăţilor şi institu ţiilor publice 
privind respectarea normelor de conduit ă se public ă pe site-ul 
propriu şi se comunic ă la cererea oric ărei persoane interesate. 
    (3)  Raportul prev ăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) se 
public ă pe site-ul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 
şi se comunic ă la cererea oric ărei persoane interesate. 



    (4)  Informarea publicului cu privire la respec tarea 
obliga ţiilor şi a normelor de conduit ă în exercitarea func ţiilor 
publice constituie parte integrant ă din raportul anual privind 
managementul func ţiilor publice şi al func ţionarilor publici, 
care se elaboreaz ă de Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor 
Publici. Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici poate s ă 
prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care 
prezint ă un interes deosebit pentru opinia public ă. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 4-a 
    Formarea şi perfec ţionarea profesional ă a func ţionarilor 
publici 
    ART. 458  
    Formarea şi perfec ţionarea profesional ă 
    (1)  Func ţionarii publici au dreptul şi obliga ţia de a- şi 
îmbun ăt ăţi în mod continuu abilit ăţile şi preg ătirea 
profesional ă. 
    (2)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia de a 
asigura participarea pentru fiecare func ţionar public la cel 
puţin un program de formare şi perfec ţionare profesional ă o dat ă 
la doi ani, organizat de Institutul Na ţional de Administra ţie 
sau de al ţi furnizori de formare profesional ă, în condi ţiile 
legii. 
    (3)  Programele de formare specializat ă destinate 
dezvolt ării competen ţelor necesare exercit ării unei func ţii 
publice de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de 
Administra ţie, în condi ţiile legii. 
    (4)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
prevad ă în buget sumele necesare pentru plata taxelor esti mate 
pentru participarea la programe de formare şi perfec ţionare 
profesional ă organizate la ini ţiativa ori în interesul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice, precum şi, în situa ţia în 
care estimeaz ă c ă programele de formare şi perfec ţionare 
profesional ă se vor desf ăşura în afara localit ăţii, sumele 
necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transpo rt, cazare şi 
masă, în condi ţiile legisla ţiei specifice. 
    (5)  Pe perioada în care urmeaz ă programe de formare şi de 
perfec ţionare profesional ă, func ţionarii publici beneficiaz ă de 
drepturile salariale cuvenite, în situa ţia în care programele 
sunt: 
    a) organizate la ini ţiativa ori în interesul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice; 
    b) urmate la ini ţiativa func ţionarului public, cu acordul 
persoanei care are competen ţa de numire, şi numai în cazul în 
care perfec ţionarea profesional ă are leg ătur ă cu domeniul de 
activitate al institu ţiei sau autorit ăţii publice sau cu 



specificul activit ăţii derulate de func ţionarul public în cadrul 
acesteia. 
 
    (6)  Func ţionarii publici care urmeaz ă programe de formare 
şi perfec ţionare cu o durat ă mai mare de 90 de zile într-un an 
calendaristic, organizate în ţar ă sau în str ăin ătate, finan ţate 
integral sau par ţial prin bugetul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice, din bugetul de stat sau bugetul local, sun t obliga ţi s ă 
se angajeze în scris c ă vor lucra în administra ţia public ă între 
2 şi 5 ani de la terminarea programelor, propor ţional cu num ărul 
zilelor de formare sau perfec ţionare de care au beneficiat, dac ă 
pentru programul respectiv nu este prev ăzut ă o alt ă perioad ă. 
    (7)  Func ţionarii publici care au urmat forme de 
perfec ţionare profesional ă, în condi ţiile alin. (6), ale c ăror 
raporturi de serviciu înceteaz ă, potrivit dispozi ţiilor art. 516 
lit. b), d) şi e), ale art. 517 alin. (1) lit. g)-j) sau art. 
519 alin. (1) lit. e), înainte de împlinirea termen ului 
prev ăzut, sunt obliga ţi s ă restituie contravaloarea 
cheltuielilor efectuate pentru perfec ţionare, precum şi, dup ă 
caz, drepturile salariale primite pe perioada perfe cţion ării, 
calculate în condi ţiile legii propor ţional cu perioada r ămasă 
până la împlinirea termenului. 
    (8)  Persoanele care au urmat un program de for mare şi 
perfec ţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obl igate 
să restituie institu ţiei sau autorit ăţii publice contravaloarea 
cheltuielilor efectuate din bugetul propriu, precum  şi 
drepturile salariale primite în perioada perfec ţion ării, 
calculate în condi ţiile legii, dac ă acestea au fost suportate de 
autoritatea sau institu ţia public ă. 
    (9)  Nu constituie formare şi perfec ţionare profesional ă şi 
nu pot fi finan ţate din bugetul de stat sau din bugetul local 
studiile universitare definite în condi ţiile prev ăzute de 
legisla ţia specific ă. 
    (10)  Normele metodologice cu privire la formar ea şi 
perfec ţionarea profesional ă a func ţionarilor publici, inclusiv 
drepturile şi obliga ţiile asociate procesului de formare sunt 
stabilite prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea ministerului 
cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice. 
 
    ART. 459  
    Planul de perfec ţionare profesional ă a func ţionarilor 
publici 
    (1)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
elaboreze anual planul de perfec ţionare profesional ă a 
func ţionarilor publici, estimarea şi eviden ţierea distinct ă a 
tuturor sumelor prev ăzute la art. 458 alin. (4). 



    (2)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă 
comunice Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici datele 
solicitate cu privire la formarea şi perfec ţionarea 
func ţionarilor publici. 
    (3)  Con ţinutul şi instruc ţiunile de elaborare a planului de 
perfec ţionare, precum şi modalitatea de comunicare a datelor 
solicitate de Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici cu 
privire la perfec ţionarea profesional ă a func ţionarilor publici 
se stabilesc prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici, care se public ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 5-a 
    Regimul incompatibilit ăţilor şi conflictului de interese  în 
exercitarea func ţiilor publice 
    ART. 460  
    Regimul incompatibilit ăţilor în exercitarea func ţiilor 
publice 
    Func ţionarilor publici li se aplic ă regimul 
incompatibilit ăţilor în exercitarea func ţiilor publice stabilit 
prin legisla ţia special ă privind unele m ăsuri pentru asigurarea 
transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice şi a 
func ţiilor publice. 
 
    ART. 461  
    Raporturi ierarhice directe cu membri ai famili ei 
    Raporturile ierarhice directe cu membri ai fami liei în 
exercitarea func ţiei publice sunt reglementate prin legisla ţia 
special ă privind unele m ăsuri pentru asigurarea transparen ţei în 
exercitarea demnit ăţilor publice şi a func ţiilor publice. 
 
    ART. 462  
    Func ţii sau activit ăţi care nu sunt incompatibile  cu 
func ţia public ă 
    (1)  Func ţionarii publici au obliga ţia de a respecta 
prevederile legisla ţiei speciale privind unele m ăsuri pentru 
asigurarea transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice şi 
a func ţiilor publice, prin care se stabilesc func ţiile sau 
activit ăţile care nu sunt incompatibile cu func ţia public ă. 
    (2)  Activit ăţile în domeniul didactic pe care func ţionarii 
publici le pot desf ăşura, în condi ţiile legisla ţiei speciale 
privind unele m ăsuri pentru asigurarea transparen ţei în 
exercitarea demnit ăţilor publice şi a func ţiilor publice, sunt 
activit ăţile desf ăşurate de func ţionarii publici care ocup ă 
func ţii didactice în institu ţiile de înv ăţământ de stat sau 
private autorizate/acreditate în condi ţiile legii ori care au 
calitatea de formator, mentor sau persoan ă-resurs ă în cadrul 



programelor de formare profesional ă a adul ţilor organizate în 
condi ţiile actelor normative din domeniul form ării profesionale, 
ori care au calitatea de specialist în comisiile de  examinare 
sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitoriz are în cadrul 
programelor de formare profesional ă a adul ţilor, organizate în 
condi ţiile actelor normative din domeniul form ării profesionale 
a adul ţilor. 
    (3)  Func ţionarii publici care desf ăşoar ă activit ăţile 
prev ăzute la alin. (2) au obliga ţia de a respecta programul de 
lucru prev ăzut de lege sau de reglement ările proprii ale 
institu ţiilor în cadrul c ărora sunt numi ţi. 
 
    ART. 463  
    Conflictul de interese privind func ţionarii publici 
    Func ţionarilor publici li se aplic ă regimul conflictului de 
interese în exercitarea func ţiilor publice stabilit prin 
legisla ţia special ă privind unele m ăsuri pentru asigurarea 
transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice şi a 
func ţiilor publice. 
 
    CAP. VI  
    Cariera func ţionarilor publici 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Recrutarea func ţionarilor publici 
    ART. 464  
    Dobândirea calit ăţii de func ţionar public 
    Calitatea de func ţionar public se dobânde şte prin concurs, 
la care poate participa orice persoan ă care îndepline şte 
condi ţiile prev ăzute la art. 465. 
 
    ART. 465  
    Condi ţii de ocupare a unei func ţii publice 
    (1)  Poate ocupa o func ţie public ă persoana care 
îndepline şte urm ătoarele condi ţii: 
    a) are cet ăţenia român ă şi domiciliul în România; 
    b) cunoa şte limba român ă, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împlini ţi; 
    d) are capacitate deplin ă de exerci ţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic s ă 
exercite o func ţie public ă. Atestarea st ării de s ănătate se face 
pe baz ă de examen medical de specialitate, de c ătre medicul de 
familie, respectiv pe baz ă de evaluare psihologic ă organizat ă 
prin intermediul unit ăţilor specializate acreditate în 
condi ţiile legii; 
    f) îndepline şte condi ţiile de studii şi vechime în 
specialitate prev ăzute de lege pentru ocuparea func ţiei publice; 



    g) îndepline şte condi ţiile specifice, conform fi şei 
postului, pentru ocuparea func ţiei publice; 
    h) nu a fost condamnat ă pentru s ăvâr şirea unei infrac ţiuni 
contra umanit ăţii, contra statului sau contra autorit ăţii, 
infrac ţiuni de corup ţie sau de serviciu, infrac ţiuni care 
împiedic ă înf ăptuirea justi ţiei, infrac ţiuni de fals ori a unei 
infrac ţiuni s ăvâr şite cu inten ţie care ar face-o incompatibil ă 
cu exercitarea func ţiei publice, cu excep ţia situa ţiei în care a 
intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatori e sau 
dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o f unc ţie 
public ă sau de a exercita profesia ori activitatea în exec utarea 
căreia a s ăvâr şit fapta, prin hot ărâre judec ătoreasc ă 
definitiv ă, în condi ţiile legii; 
    j) nu a fost destituit ă dintr-o func ţie public ă sau nu i-a 
încetat contractul individual de munc ă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucr ător al Securit ăţii sau colaborator al 
acesteia, în condi ţiile prev ăzute de legisla ţia specific ă. 
 
    (2)  În cazul în care printre condi ţiile specifice prev ăzute 
la alin. (1) lit. g) este stabilit ă şi ob ţinerea unui/unei 
aviz/autoriza ţii prev ăzut/prev ăzute de lege, aceast ă condi ţie se 
îndepline şte cu respectarea prevederilor legisla ţiei specifice 
cu privire la îndeplinirea condi ţiei. 
    (3)  Pentru ocuparea func ţiilor publice de conducere, 
candida ţii trebuie s ă fie absolven ţi cu diplom ă ai studiilor 
universitare de master în domeniul administra ţiei publice, 
management sau în specialitatea studiilor necesare ocup ării 
func ţiei publice sau cu diplom ă echivalent ă conform prevederilor 
art. 153 alin. (2) din Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (4)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (3) şi de la art. 
387, func ţiile publice de conducere de la nivelul autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale organizate la nivelul comunelor şi 
ora şelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în cond i ţiile 
legii, de persoane care au studii universitare de l icen ţă 
absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lung ă 
durat ă absolvite cu diplom ă de licen ţă sau echivalent ă sau 
studii superioare de scurt ă durat ă, absolvite cu diplom ă, în 
specialitatea studiilor necesare ocup ării func ţiei publice. 
 
    ART. 466  
    Ocuparea func ţiilor publice 
    (1)  Ocuparea func ţiilor publice vacante şi a func ţiilor 
publice temporar vacante se poate face în condi ţiile prezentului 
cod, precum şi în condi ţiile reglementate de legi speciale cu 



privire la posibilitatea ocup ării, pe perioade determinate, a 
func ţiilor publice în autorit ăţi şi institu ţii publice. 
    (2)  Ocuparea func ţiilor publice vacante se face prin: 
    a) concurs organizat în condi ţiile prev ăzute la art. 467; 
    b) modificarea raporturilor de serviciu; 
    c) redistribuire într-o func ţie public ă vacant ă; 
    d) alte modalit ăţi prev ăzute expres de prezentul cod. 
 
    (3)  Decizia privind alegerea uneia dintre moda lit ăţile de 
ocupare a func ţiilor publice prev ăzute la alin. (2) lit. a)-c) 
apar ţine persoanei care are competen ţa de numire în func ţia 
public ă, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 467  
    Concursul pentru ocuparea unei func ţii publice 
    (1)  Concursul pentru ocuparea unei func ţii publice are la 
baz ă principiile competi ţiei, transparen ţei, competen ţei, precum 
şi pe cel al egalit ăţii accesului la func ţiile publice pentru 
fiecare cet ăţean care îndepline şte condi ţiile legale. 
    (2)  În cadrul concursului prev ăzut la alin. (1), subiectele 
şi bibliografia aferent ă trebuie s ă con ţin ă şi tematici privind 
respectarea demnit ăţii umane, protec ţia drepturilor şi 
libert ăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii 
incit ării la ur ă şi discriminare. 
    (3)  Concursul pentru ocuparea func ţiilor publice prev ăzute 
la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excep ţia celor care beneficiaz ă 
de statute speciale în condi ţiile legii, are dou ă etape: 
    a) etapa de recrutare care const ă în verificarea 
cuno ştin ţelor generale şi competen ţelor generale necesare 
ocup ării unei func ţii publice, realizat ă prin concurs na ţional; 
    b) etapa de selec ţie care const ă în verificarea 
cuno ştin ţelor de specialitate şi competen ţelor specifice 
necesare ocup ării unei func ţii publice vacante, realizat ă prin 
concurs pe post. 
 
    (4)  Persoanele care promoveaz ă concursul na ţional prev ăzut 
la alin. (3) lit. a) nu dobândesc calitatea de func ţionar 
public. Promovarea concursului na ţional confer ă dreptul de 
participare la concursul pe post pentru o perioad ă de maximum 3 
ani de la data promov ării concursului na ţional. 
    (5)  Concursul prev ăzut la alin. (3) lit. a) se organizeaz ă 
pe baza unui plan de recrutare a func ţionarilor publici care se 
elaboreaz ă de c ătre Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici 
şi prin care se previzioneaz ă, pentru o perioad ă de maximum 3 
ani, necesarul de resurse umane din func ţia public ă de la 
nivelul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice în cadrul c ărora 
sunt stabilite func ţiile publice prev ăzute la art. 385 alin. (1) 



şi (2), cu excep ţia celor care beneficiaz ă de statute speciale 
în condi ţiile legii. Planul de recrutare se supune spre apro bare 
Guvernului. Informa ţiile necesare elabor ării Planului de 
recrutare a func ţionarilor publici, precum şi modalitatea de 
transmitere a acestora se aprob ă prin ordin al pre şedintelui 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, care se public ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (6)  Anun ţul privind concursul na ţional prev ăzut la alin. 
(3) lit. a) se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, şi pe site-ul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici, cu cel pu ţin 30 de zile înainte de data desf ăşur ării 
concursului. 
    (7)  Concursurile pentru ocuparea func ţiilor publice vacante 
din administra ţia public ă local ă sunt concursuri pe post în care 
se verific ă cuno ştin ţele generale şi cele specifice, precum şi 
competen ţele generale şi cele specifice necesare ocup ării 
func ţiilor publice prev ăzute la art. 385 alin. (3). 
    (8)  Anun ţul privind concursul pe post prev ăzut la alin. (3) 
lit. b), respectiv anun ţul privind concursul prev ăzut la alin. 
(7) se public ă pe pagina de internet a institu ţiei organizatoare 
şi pe site-ul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, cu 
cel pu ţin 30 de zile înainte de data desf ăşur ării concursului. 
Prin excep ţie, termenul de 30 de zile poate fi redus la 15 zil e 
pentru concursul organizat în vederea ocup ării func ţiilor 
publice de execu ţie temporar vacante. 
    (9)  La concursul pe post pot participa şi persoane care au 
deja calitatea de func ţionar public. În cazul în care o persoan ă 
care are calitatea de func ţionar public este declarat ă admis ă la 
concursul pe post organizat pentru ocuparea unei fu ncţii publice 
vacante, raportul de serviciu al func ţionarului public 
înceteaz ă, prin una dintre modalit ăţile prev ăzute de lege, şi ia 
naştere un nou raport de serviciu prin emiterea unui a ct 
administrativ de numire în func ţia public ă. 
    (10)  Procedura de organizare şi desf ăşurare a concursurilor 
prev ăzute la alin. (3) şi (7) se aprob ă prin hot ărârea 
Guvernului prev ăzut ă la art. 625 alin. (2), la propunerea 
ministerului cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice şi 
a Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici. 
 
    ART. 468  
    Condi ţii de vechime în specialitatea studiilor la ocupare a 
func ţiilor publice de execu ţie şi de conducere 
    (1)  Condi ţiile minime de vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocup ării func ţiilor publice de execu ţie se stabilesc 
astfel: 



    a) un an în specialitatea studiilor necesare ex ercit ării 
func ţiei publice, pentru ocuparea func ţiilor publice de execu ţie 
de grad profesional asistent; 
    b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare ex ercit ării 
func ţiei publice, pentru ocuparea func ţiilor publice de execu ţie 
de grad profesional principal; 
    c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare ex ercit ării 
func ţiei publice, pentru ocuparea func ţiilor publice de execu ţie 
de grad profesional superior. 
 
    (2)  Condi ţiile minime de vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocup ării func ţiilor publice de conducere se stabilesc 
astfel: 
    a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare ex ercit ării 
func ţiei publice, pentru ocuparea func ţiilor publice de 
conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general al 
comunei, precum şi a func ţiilor publice specifice echivalente 
acestora; 
    b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare ex ercit ării 
func ţiei publice, pentru ocuparea func ţiei publice de conducere, 
altele decât cele prev ăzute la lit. a). 
 
 
    ART. 469  
    Competen ţa de organizare şi desf ăşurare a concursului 
naţional şi a concursului pe post 
    (1)  Concursul na ţional prev ăzut la art. 467 alin. (3) lit. 
a) se organizeaz ă, în condi ţiile legii, de c ătre Agen ţia 
Naţional ă a Func ţionarilor Publici pe baza Planului de recrutare 
a func ţionarilor publici. 
    (2)  Pentru organizarea şi desf ăşurarea concursului 
naţional, Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici poate 
solicita sprijinul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice. 
    (3)  Concursul pe post prev ăzut la art. 467 alin. (3) lit. 
b) se organizeaz ă şi se desf ăşoar ă, în condi ţiile legii, astfel: 
    a) de c ătre comisia de concurs şi, dup ă caz, de comisia de 
solu ţionare a contesta ţiilor, potrivit atribu ţiilor ce revin 
acestor comisii, pentru ocuparea func ţiilor publice din 
categoria înal ţilor func ţionari publici vacante; 
    b) de c ătre autorit ăţile şi institu ţiile publice în cadrul 
cărora sunt stabilite func ţiile publice pentru care se 
organizeaz ă concursul prev ăzut la art. 467 alin. (3), ai c ăror 
conduc ători au competen ţa de numire în func ţiile publice pentru 
care se organizeaz ă concursul pe post, pentru ocuparea 
func ţiilor publice de conducere şi de execu ţie vacante. 
 



    (4)  Concursurile prev ăzute la art. 467 alin. (7) pentru 
ocuparea func ţiilor publice vacante prev ăzute la art. 385 alin. 
(3) sunt organizate şi se desf ăşoar ă, în condi ţiile legii, de 
către autorit ăţile şi institu ţiile publice prev ăzute la art. 369 
lit. b), ai c ăror conduc ători au competen ţa de numire în 
func ţiile publice. 
    (5)  În vederea desf ăşur ării concursurilor pentru ocuparea 
func ţiilor publice de conducere şi de execu ţie vacante se 
constituie comisii de concurs şi comisii de solu ţionare a 
contesta ţiilor. 
    (6)  Pentru concursul pe post prev ăzut la art. 467 alin. (3) 
lit. b), respectiv pentru concursul prev ăzut la art. 467 alin. 
(7) organizat pentru ocuparea func ţiilor publice de conducere, 
Agenţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici desemneaz ă un 
reprezentant al acestei institu ţii în comisiile prev ăzute la 
alin. (5). Pentru concursul pe post prev ăzut la art. 467 alin. 
(3) lit. b), respectiv pentru concursul prev ăzut la art. 467 
alin. (7) organizate pentru ocuparea func ţiilor publice de 
execu ţie, autoritatea sau institu ţia public ă organizatoare poate 
solicita Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici desemnarea 
unui reprezentant pentru a face parte din comisiile  prev ăzute la 
alin. (5). 
    (7)  În situa ţia prev ăzut ă la alin. (6) reprezentantul 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici poate fi desemnat 
din cadrul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici sau, dup ă 
caz, din cadrul: 
    a) institu ţiei prefectului pentru concursurile organizate 
pentru ocuparea func ţiilor publice prev ăzute la art. 385 alin. 
(2), la propunerea prefectului jude ţului respectiv; 
    b) institu ţiei prefectului sau consiliului jude ţean pentru 
ocuparea func ţiilor publice prev ăzute la art. 385 alin. (3). 
 
    (8)  În cazul în care Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor 
Publici nu desemneaz ă reprezentan ţi sau nu comunic ă un r ăspuns 
în termen de 5 zile lucr ătoare de la primirea solicit ării, 
respectiv de la publicarea anun ţului, autoritatea sau institu ţia 
public ă organizatoare poate solicita institu ţiei prefectului sau 
consiliului jude ţean desemnarea unui reprezentant în comisiile 
prev ăzute la alin. (5). 
    (9)  Membrii comisiilor de concurs, ai comisiil or de 
solu ţionare a contesta ţiilor, precum şi secretarii acestor 
comisii au dreptul la indemniza ţii acordate in condi ţiile şi în 
limitele prev ăzute în actele normative prin care sunt 
reglementate. 
    (10)  Cheltuielile aferente deplas ării persoanelor prev ăzute 
la alin. (6)-(8) pentru a participa la comisiile de  concurs se 



suport ă de c ătre autorit ăţile şi institu ţiile publice care 
organizeaz ă concursul. 
 
    ART. 470  
    Notificarea prealabil ă a Agen ţiei Na ţionale  a 
Func ţionarilor Publici cu privire la organizarea  concur surilor 
pe post 
    (1)  Institu ţiile şi autorit ăţile publice în ştiin ţeaz ă 
Agenţia Na ţional ă a Func ţionarilor Publici cu privire la 
organizarea unui concurs pe post cu cel pu ţin 10 zile lucr ătoare 
înainte de data public ării anun ţului de concurs. 
    (2)  Procedura de în ştiin ţare a Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici şi lista documentelor necesare aferente 
în ştiin ţării, se aprob ă prin hot ărârea Guvernului prev ăzut ă la 
art. 625 alin. (2). 
 
    ART. 471  
    Amânarea organiz ării concursului sau examenului  la 
ini ţiativa autorit ăţilor şi institu ţiilor publice 
    (1)  Autoritatea sau institu ţia public ă organizatoare a 
concursului sau, dup ă caz, a examenului, poate dispune amânarea 
desf ăşur ării concursului sau examenului în cazul în care, di n 
motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desf ăşur ării 
concursului. În aceast ă situa ţie concursul se amân ă pentru o 
perioad ă de maximum 15 zile calendaristice, calculate de la  data 
ini ţial stabilit ă pentru desf ăşurarea concursului. 
    (2)  În situa ţia constat ării necesit ăţii amân ării 
concursului, autoritatea sau institu ţia public ă organizatoare a 
concursului are obliga ţia: 
    a) s ă anun ţe amânarea prin publicarea pe pagina de internet 
a Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici a modific ărilor 
intervenite în desf ăşurarea concursului; 
    b) s ă informeze candida ţii ale c ăror dosare au fost 
înregistrate, dac ă este cazul, prin orice mijloc de informare 
care poate fi dovedit. 
 
 
    ART. 472  
    Accesul persoanelor cu dizabilit ăţi în func ţia public ă 
    (1)  Persoanele cu dizabilit ăţi au dreptul de a participa la 
concursurile organizate pentru ocuparea unor func ţii publice 
pentru care îndeplinesc condi ţiile generale şi specifice 
stabilite. 
    (2)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice organizatoare au 
obliga ţia de a asigura accesul neîngr ădit al persoanelor cu 
dizabilit ăţi la concursul pentru ocuparea unei func ţii publice, 
cu respectarea legisla ţiei în vigoare. 



 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Numirea func ţionarilor publici 
    ART. 473  
    Numirea în func ţii publice 
    Numirea în func ţii publice se face de c ătre conduc ătorul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice sau, dup ă caz, de persoana 
care are competen ţa legal ă de numire în condi ţiile unor acte 
normative specifice, prin act administrativ emis în  termenele şi 
în condi ţiile legii, pe baza rezultatelor concursului. 
 
    ART. 474  
    Perioada de stagiu 
    (1)  Perioada de stagiu are ca obiect verificar ea 
aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribu ţiilor şi 
responsabilit ăţilor unei func ţii publice, formarea practic ă a 
func ţionarilor publici debutan ţi, precum şi cunoa şterea de c ătre 
ace ştia a specificului administra ţiei publice şi a exigen ţelor 
acesteia. 
    (2)  Durata perioadei de stagiu este de un an. 
 
    ART. 475  
    Finalizarea perioadei de stagiu 
    La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezu ltatului 
evalu ării activit ăţii, func ţionarul public debutant va fi: 
    a) numit func ţionar public de execu ţie definitiv în clasa 
corespunz ătoare studiilor absolvite, în func ţiile publice 
prev ăzute la art. 392, în gradul profesional asistent; 
    b) eliberat din func ţia public ă, în cazul în care a ob ţinut 
la evaluarea activit ăţii calificativul necorespunz ător. 
 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Promovarea func ţionarilor publici şi evaluarea 
performan ţelor profesionale 
    ART. 476  
    Promovarea în func ţia public ă 
    (1)  Func ţionarul public poate promova în func ţia public ă, 
în condi ţiile legii. 
    (2)  Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei 
prin: 
    a) ocuparea unei func ţii publice de execu ţie de grad 
profesional imediat superior celui de ţinut; 
    b) ocuparea unei func ţii publice de execu ţie dintr-o clas ă 
corespunz ătoare studiilor absolvite; 



    c) ocuparea unei func ţii publice din categoria înal ţilor 
func ţionari publici vacante şi a unei func ţii publice de 
conducere vacante. 
 
 
    ART. 477  
    Condi ţii generale privind promovarea în func ţia public ă 
    (1)  Promovarea în grad profesional şi promovarea în clas ă 
nu sunt condi ţionate de existen ţa unui post vacant. 
    (2)  Promovarea într-o func ţie public ă din categoria 
înal ţilor func ţionari publici, precum şi promovarea într-o 
func ţie public ă de conducere este condi ţionat ă de existen ţa unui 
post vacant. 
 
    ART. 478  
    Promovarea în grad profesional 
    (1)  Promovarea în grad profesional este modali tatea de 
dezvoltare a carierei prin ocuparea unei func ţii publice de 
execu ţie de grad profesional imediat superior celui de ţinut de 
func ţionarul public. 
    (2)  Promovarea în grad profesional se face pri n concurs sau 
examen, organizat de c ătre autorit ăţile şi institu ţiile publice, 
cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin t ransformarea 
postului ocupat de func ţionarul public ca urmare a promov ării 
concursului sau examenului. 
    (3)  Fi şa postului func ţionarului public care a promovat în 
grad profesional se completeaz ă cu noi atribu ţii şi 
responsabilit ăţi sau, dup ă caz, prin cre şterea gradului de 
complexitate a atribu ţiilor exercitate. 
    (4)  În situa ţia promov ării în gradul profesional imediat 
superior celui de ţinut de func ţionarul public care ocup ă o 
func ţie public ă temporar vacant ă, postul aferent func ţiei 
publice se transform ă pân ă la data încet ării raporturilor de 
serviciu ale acestuia, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 479  
    Condi ţii pentru concursul sau examenul de promovare  în g rad 
profesional 
    (1)  Pentru a participa la concursul sau examen ul de 
promovare în grad profesional, func ţionarul public trebuie s ă 
îndeplineasc ă cumulativ urm ătoarele condi ţii: 
    a) s ă aib ă cel pu ţin 3 ani vechime în gradul profesional al 
func ţiei publice din care promoveaz ă; 
    b) s ă fi ob ţinut un num ăr minim de credite prin participarea 
la programe de formare, de perfec ţionare, seminare, conferin ţe, 
schimburi de experien ţă sau vizite de studiu, în condi ţiile 



legii sau s ă fi urmat o form ă de perfec ţionare profesional ă cu 
durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de act ivitate; 
    c) s ă fi ob ţinut cel pu ţin calificativul „bine“ la evaluarea 
performan ţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
    d) s ă nu aib ă o sanc ţiune disciplinar ă neradiat ă în 
condi ţiile prezentului cod. 
 
    (2)  Constituie vechime în grad profesional vec himea 
definit ă potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea prev ăzut ă la 
art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 al in. (3), art. 
514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3). 
 
    ART. 480  
    Promovarea în clas ă 
    (1)  Promovarea în clas ă este modalitatea de dezvoltare a 
carierei prin ocuparea unei func ţii publice de execu ţie dintr-o 
clas ă superioar ă celei în care se afl ă func ţia public ă de ţinut ă 
de func ţionarul public. 
    (2)  Autorit ăţile sau institu ţiile publice pot organiza 
examen de promovare în clas ă pentru func ţionarii publici care 
îndeplinesc condi ţiile prev ăzute la art. 481, în m ăsura în care 
apreciaz ă c ă transformarea postului ocupat de func ţionarul 
public într-un post cu atribu ţii corespunz ătoare studiilor de 
nivel superior este util ă autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
    (3)  Promovarea în clas ă în condi ţiile prev ăzute la alin. 
(2) se face prin examen, care se organizeaz ă de c ătre 
autorit ăţile şi institu ţiile publice, cu încadrarea în fondurile 
bugetare alocate, prin transformarea postului ocupa t de 
func ţionarul public ca urmare a promov ării examenului într-o 
func ţie public ă de execu ţie dintr-o clas ă superioar ă, de grad 
profesional asistent. 
    (4)  Promovarea în clas ă nu se poate face pe o func ţie 
public ă de auditor sau de consilier juridic. 
    (5)  Fi şa postului func ţionarului public care a promovat în 
clas ă se completeaz ă cu noi atribu ţii şi responsabilit ăţi 
corespunz ătoare studiilor de nivel superior sau, dup ă caz, prin 
cre şterea gradului de complexitate a atribu ţiilor exercitate. 
    (6)  În situa ţia promov ării func ţionarului public care ocup ă 
o func ţie public ă temporar vacant ă postul aferent func ţiei 
publice se transform ă pân ă la data încet ării raporturilor de 
serviciu ale func ţionarului public numit pe perioad ă 
determinat ă, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 481  
    Condi ţii pentru examenul de promovare în clas ă 



    Pentru a participa la examenul de promovare în clas ă, 
func ţionarul public trebuie s ă îndeplineasc ă urm ătoarele 
condi ţii: 
    a) s ă dobândeasc ă, ulterior intr ării în corpul 
func ţionarilor publici, o diplom ă de studii de nivel superior, 
în specialitatea în care î şi desf ăşoar ă activitatea sau într-un 
domeniu considerat util pentru desf ăşurarea activit ăţii de c ătre 
conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice; 
    b) s ă nu aib ă o sanc ţiune disciplinar ă neradiat ă în 
condi ţiile prezentului cod. 
 
 
    ART. 482  
    Promovarea în func ţia public ă de conducere şi în func ţia 
public ă din categoria înal ţilor func ţionari publici 
    Promovarea în func ţia public ă din categoria înal ţilor 
func ţionari publici şi promovarea în func ţia public ă de 
conducere este modalitatea de dezvoltare a carierei  unui 
func ţionar public prin ocuparea, în urma promov ării concursului, 
a unei func ţii publice din categoria înal ţilor func ţionari 
publici sau a unei func ţii publice de conducere vacante. 
 
    ART. 483  
    Condi ţii pentru concursul sau examenul de promovare  în 
func ţia public ă de conducere şi în func ţia public ă  din 
categoria înal ţilor func ţionari publici 
    (1)  Pentru a participa la concursul de promova re într-o 
func ţie public ă din categoria înal ţilor func ţionari publici, 
func ţionarii publici trebuie s ă îndeplineasc ă cumulativ 
următoarele condi ţii: 
    a) s ă fie numi ţi într-o func ţie public ă din clasa I; 
    b) s ă îndeplineasc ă condi ţiile prev ăzute la art. 394 alin. 
(4); 
    c) s ă nu aib ă o sanc ţiune disciplinar ă neradiat ă în 
condi ţiile prezentului cod. 
 
    (2)  Pentru a participa la concursul de promova re într-o 
func ţie public ă de conducere vacant ă, func ţionarii publici 
trebuie s ă îndeplineasc ă cumulativ urm ătoarele condi ţii: 
    a) s ă fie numi ţi într-o func ţie public ă din clasa I; 
    b) s ă îndeplineasc ă condi ţiile minime de vechime în 
specialitate prev ăzute la art. 468 alin. (2); 
    c) s ă îndeplineasc ă condi ţiile de studii, precum şi 
condi ţiile specifice necesare ocup ării func ţiei publice; 
    d) s ă fie absolven ţi cu diplom ă ai studiilor universitare de 
master în domeniul administra ţiei publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare ocup ării func ţiei publice; 



    e) s ă nu aib ă o sanc ţiune disciplinar ă neradiat ă în 
condi ţiile prezentului cod; 
    f) s ă fi ob ţinut un num ăr minim de credite prin participarea 
la programe de formare, de perfec ţionare, seminare, conferin ţe, 
schimburi de experien ţă sau vizite de studiu, în condi ţiile 
legii, sau s ă fi urmat o form ă de perfec ţionare profesional ă cu 
durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de act ivitate. 
 
    (3)  Sistemul de credite necesar promov ării prev ăzute la 
art. 479 alin. (1) lit. b), precum şi cel de la alin. (2) lit. 
f) al prezentului articol se reglementeaz ă prin hot ărâre a 
Guvernului, la propunerea Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici. 
 
    ART. 484  
    Competen ţa de organizare a concursului  de promovare în 
func ţia public ă de conducere 
    Pentru concursurile de promovare în func ţia public ă de 
conducere se aplic ă în mod corespunz ător prevederile art. 467 
alin. (8), art. 469 alin. (3)-(9) şi art. 470. 
 
    ART. 485  
    Evaluarea performan ţelor individuale ale func ţionarilor 
publici 
    (1)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale ale 
func ţionarilor publici se face anual. 
    (2)  Procesul de evaluare a performan ţelor profesionale 
individuale ale func ţionarilor publici de execu ţie şi a 
func ţionarilor publici de conducere reprezint ă aprecierea 
obiectiv ă a performan ţelor profesionale individuale ale 
func ţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de 
îndeplinire a  obiectivelor individuale şi a criteriilor de 
performan ţă stabilite cu rezultatele ob ţinute în mod efectiv de 
către func ţionarul public. 
    (3)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale ale 
func ţionarilor publici cuprinde urm ătoarele elemente: 
    a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a 
obiectivelor individuale; 
    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criterii lor de 
performan ţă. 
 
    (4)  Pentru aprecierea gradului de atingere a o biectivelor 
individuale ale func ţionarilor publici se stabilesc indicatori 
de performan ţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a 
indicatorilor de performan ţă trebuie s ă aib ă în vedere corelarea 
cu atribu ţiile şi obiectivele institu ţiei în care î şi desf ăşoar ă 
activitatea func ţionarul public. 



    (5)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al unit ăţii administrativ-teritoriale/ 
subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizea ză de c ătre o 
comisie de evaluare format ă din primar, respectiv pre şedintele 
consiliului jude ţean şi 2 consilieri locali, respectiv jude ţeni, 
desemnaţi în acest scop, cu majoritate simpl ă, prin hot ărâre a 
consiliului local sau jude ţean, dup ă caz. 
    (6)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale se 
realizeaz ă pentru to ţi func ţionarii publici care au desf ăşurat 
efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calenda ristic pentru 
care se realizeaz ă evaluarea. 
    (7)  Calificativele ob ţinute în procesul de evaluare a 
performan ţelor profesionale individuale ale func ţionarilor 
publici sunt avute în vedere la: 
    a) promovarea într-o func ţie public ă superioar ă; 
    b) acordarea de prime, în condi ţiile legii; 
    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% pân ă la 
următoarea evaluare anual ă a performan ţelor profesionale 
individuale, pentru func ţionarii publici care au ob ţinut 
calificativul „satisf ăcător“; 
    d) eliberarea din func ţia public ă. 
 
    (8)  Evaluarea performan ţelor profesionale individuale se 
realizeaz ă în mod obligatoriu la modificarea, suspendarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu ale func ţionarilor publici. 
    (9)  În cadrul procesului de evaluare a perform anţelor 
profesionale individuale ale func ţionarilor publici se stabilesc 
cerin ţele de formare profesional ă a func ţionarilor publici. 
    (10) Procesul de evaluare a performan ţelor profesionale 
individuale ale func ţionarilor publici, precum şi de evaluare a 
activit ăţii func ţionarilor publici debutan ţi se desf ăşoar ă cu 
respectarea metodologiei de evaluare a performan ţelor 
individuale ale func ţionarilor publici din anexa nr. 6 la 
prezentul cod. 
 
    ART. 486  
    Perioada de stagiu a managerilor publici 
    (1)  Perioada în care o persoan ă a urmat programe 
organizate, în condi ţiile legii, pentru ob ţinerea statutului de 
manager public este asimilat ă perioadei de stagiu. 
    (2)  În cazul nepromov ării programelor prev ăzute la alin. 
(1), perioada de stagiu nu constituie vechime în sp ecialitatea 
studiilor necesare ocup ării func ţiilor publice şi nici vechime 
în func ţia public ă. 
 
    CAP. VII  
    Acorduri colective. Comisii paritare 



    ART. 487  
    Acordurile colective 
    (1)  Autorit ăţile şi institu ţiile publice pot încheia anual, 
în condi ţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale 
func ţionarilor publici sau cu reprezentan ţii func ţionarilor 
publici, care s ă cuprind ă numai m ăsuri referitoare la: 
    a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate 
îmbun ăt ăţirii condi ţiilor la locul de munc ă; 
    b) s ănătatea şi securitatea în munc ă; 
    c) programul zilnic de lucru; 
    d) perfec ţionarea profesional ă; 
    e) alte m ăsuri decât cele prev ăzute de lege, referitoare la 
protec ţia celor ale şi în organele de conducere ale 
organiza ţiilor sindicale. 
 
    (2)  În cazul în care sindicatul nu este reprez entativ sau 
func ţionarii publici nu sunt organiza ţi în sindicat, acordul se 
încheie cu reprezentan ţii func ţionarilor publici din respectiva 
autoritate sau institu ţie public ă, desemna ţi în condi ţiile 
legii. 
    (3)  Autoritatea sau institu ţia public ă va furniza 
sindicatelor reprezentative sau reprezentan ţilor func ţionarilor 
publici informa ţiile necesare pentru încheierea acordurilor 
colective, în condi ţiile legii. 
    (4)  Acordurile colective încheiate cu nerespec tarea 
prevederilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitate a se constat ă 
de instan ţa de contencios administrativ competent ă, în 
condi ţiile legii. 
 
    ART. 488  
    Comisiile paritare 
    (1)  În cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice se 
constituie comisii paritare. 
    (2)  În alc ătuirea comisiei paritare intr ă un num ăr egal de 
reprezentan ţi desemna ţi de conduc ătorul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice şi de sindicatul reprezentativ al 
func ţionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu e ste 
reprezentativ sau func ţionarii publici nu sunt organiza ţi în 
sindicat, reprezentan ţii lor vor fi desemna ţi prin votul 
majorit ăţii func ţionarilor publici din respectiva autoritate sau 
institu ţie public ă. 
    (3)  Modul de constituire, organizare şi func ţionare a 
comisiilor paritare, precum şi componen ţa, atribu ţiile şi 
procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin h ot ărâre a 
Guvernului, la propunerea Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici. 
 



    ART. 489  
    Rolul şi atribu ţiile comisiilor paritare 
    (1)  Comisiile paritare sunt consultate în urm ătoarele 
situa ţii: 
    a) la stabilirea m ăsurilor de îmbun ăt ăţire a activit ăţii 
autorit ăţilor şi institu ţiilor publice pentru care sunt 
constituite; 
    b) la stabilirea oric ăror m ăsuri privind preg ătirea 
profesional ă a func ţionarilor publici, dac ă costurile acestora 
sunt suportate din fonduri bugetare; 
    c) la stabilirea programului de lucru de c ătre conduc ătorul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice; 
    d) la solu ţionarea sesiz ărilor care sunt adresate de 
func ţionarii publici conduc ătorilor autorit ăţilor sau 
institu ţiilor publice cu privire la modul de respectare a 
drepturilor prev ăzute de lege, precum şi a acordurilor 
colective; 
    e) la identificarea instrumentelor de asigurare  a 
accesibilit ăţii, precum şi a m ăsurilor de adaptare rezonabil ă la 
locul de munc ă pentru persoanele cu dizabilit ăţi care ocup ă 
func ţii publice; 
    f) alte situa ţii prev ăzute de lege. 
 
    (2)  În exercitarea atribu ţiilor, comisiile paritare emit 
avize consultative. 
    (3)  Comisiile paritare monitorizeaz ă realizarea acordurilor 
colective dintre sindicatele reprezentative sau rep rezentan ţii 
func ţionarilor publici şi autorit ăţile sau institu ţiile publice, 
în situa ţia în care au fost încheiate astfel de acorduri. 
    (4)  Comisia paritar ă întocme şte un raport anual cu privire 
la respectarea prevederilor acordurilor colective î ncheiate în 
condi ţiile legii, precum şi la activitatea desf ăşurat ă în 
condi ţiile alin. (1) şi (2), care se public ă pe site-ul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
 
    CAP. VIII  
    Sanc ţiunile disciplinare şi r ăspunderea  func ţionarilor 
publici 
    ART. 490  
    Tipuri de r ăspundere 
    (1)  Înc ălcarea de c ătre func ţionarii publici, cu vinov ăţie, 
a îndatoririlor de serviciu atrage r ăspunderea administrativ ă, 
civil ă sau penal ă, în condi ţiile legii şi ale prezentului cod. 
    (2)  Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de c ătre 
func ţionarii publici a proiectelor de acte administrativ e şi a 
documentelor de fundamentare a acestora, cu înc ălcarea 



prevederilor legale, atrage r ăspunderea acestora în condi ţiile 
legii. 
    (3)  Func ţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, 
respectiv contrasemnarea ori avizarea actelor şi documentelor 
prev ăzute la alin. (2), dac ă le consider ă ilegale, cu 
respectarea prevederilor art. 437 alin. (3). 
    (4)  Refuzul func ţionarului public de a semna, respectiv de 
a contrasemna ori aviza actele şi documentele prev ăzute la alin. 
(2) se face în scris şi motivat în termen de 5 zile lucr ătoare 
de la data primirii actelor, cu excep ţia situa ţiilor în care 
prin acte normative cu caracter special sunt prev ăzute alte 
termene, şi se înregistreaz ă într-un registru special destinat 
acestui scop. 
    (5)  Func ţionarii publici care refuz ă s ă semneze, respectiv 
să contrasemneze ori avizeze sau care prezint ă obiec ţii cu 
privire la legalitate asupra actelor şi documentelor prev ăzute 
la alin. (2), f ăr ă a indica temeiuri juridice, în scris, cu 
respectarea termenului prev ăzut la alin. (4), r ăspund în 
condi ţiile legii. 
 
    ART. 491  
    R ăspunderea în solidar cu autoritatea sau cu institu ţia 
public ă 
    (1)  Orice persoan ă care se consider ă v ăt ămată într-un drept 
al s ău sau într-un interes legitim se poate adresa insta nţei 
judec ătore şti, în condi ţiile legii, împotriva autorit ăţii sau 
institu ţiei publice care a emis actul sau care a refuzat s ă 
rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv s au la un 
interes legitim. 
    (2)  În cazul în care ac ţiunea se admite, plata daunelor se 
asigur ă din bugetul autorit ăţii sau institu ţiei publice 
prev ăzute la alin. (1). Dac ă instan ţa judec ătoreasc ă constat ă 
vinov ăţia func ţionarului public, persoana respectiv ă va fi 
obligat ă la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau 
institu ţia public ă. 
    (3)  R ăspunderea juridic ă a func ţionarului public nu se 
poate angaja dac ă acesta a respectat prevederile legale şi 
procedurile administrative aplicabile autorit ăţii sau 
institu ţiei publice în care î şi desf ăşoar ă activitatea. 
 
    ART. 492  
    R ăspunderea administrativ-disciplinar ă 
    (1)  Înc ălcarea cu vinov ăţie de c ătre func ţionarii publici a 
îndatoririlor corespunz ătoare func ţiei publice pe care o de ţin 
şi a normelor de conduit ă profesional ă şi civic ă prev ăzute de 
lege constituie abatere disciplinar ă şi atrage r ăspunderea 
administrativ-disciplinar ă a acestora. 



    (2)  Constituie abateri disciplinare urm ătoarele fapte: 
    a) întârzierea sistematic ă în efectuarea lucr ărilor; 
    b) neglijen ţa repetat ă în rezolvarea lucr ărilor; 
    c) absen ţa nemotivat ă de la serviciu; 
    d) nerespectarea programului de lucru; 
    e) interven ţiile sau st ăruin ţele pentru solu ţionarea unor 
cereri în afara cadrului legal; 
    f) nerespectarea secretului profesional sau a 
confiden ţialit ăţii lucr ărilor cu acest caracter; 
    g) manifest ări care aduc atingere prestigiului autorit ăţii 
sau institu ţiei publice în care func ţionarul public î şi 
desf ăşoar ă activitatea; 
    h) desf ăşurarea în timpul programului de lucru a unor 
activit ăţi cu caracter politic; 
    i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribu ţiile de serviciu; 
    j) refuzul nemotivat de a se supune controlului  de medicina 
muncii şi expertizelor medicale ca urmare a recomand ărilor 
formulate de medicul de medicina muncii, conform pr evederilor 
legale; 
    k) înc ălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi 
interdic ţii stabilite prin lege pentru func ţionarii publici, 
altele decât cele referitoare la conflicte de inter ese şi 
incompatibilit ăţi; 
    l) înc ălcarea prevederilor referitoare la incompatibilit ăţi 
dac ă func ţionarul public nu ac ţioneaz ă pentru încetarea acestora 
într-un termen de 15 zile calendaristice de la data  intervenirii 
cazului de incompatibilitate; 
    m) înc ălcarea prevederilor referitoare la conflicte de 
interese; 
    n) alte fapte prev ăzute ca abateri disciplinare în actele 
normative din domeniul func ţiei publice şi func ţionarilor 
publici sau aplicabile acestora. 
 
    (3)  Sanc ţiunile disciplinare sunt: 
    a) mustrarea scris ă; 
    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe  o perioad ă 
de pân ă la 3 luni; 
    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% p e o perioad ă 
de pân ă la un an de zile; 
    d) suspendarea dreptului de promovare pe o peri oadă de la 
unu la 3 ani; 
    e) retrogradarea într-o func ţie public ă de nivel inferior, 
pe o perioad ă de pân ă la un an, cu diminuarea corespunz ătoare a 
salariului; 
    f) destituirea din func ţia public ă. 
 



    (4)  Ca urmare a s ăvâr şirii abaterilor disciplinare 
prev ăzute la alin. (2), se aplic ă urm ătoarele sanc ţiuni 
disciplinare: 
    a) pentru abaterile disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. 
a), b) şi d), se aplic ă una dintre sanc ţiunile disciplinare 
prev ăzute la alin. (3) lit. a) sau b); 
    b) pentru abaterile disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. 
c) se aplic ă una dintre sanc ţiunile disciplinare prev ăzute la 
alin. (3) lit. b)-f); 
    c) pentru abaterile disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. 
e)-h), se aplic ă una dintre sanc ţiunile disciplinare prev ăzute 
la alin. (3) lit. c)-f); 
    d) pentru abaterile disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. 
i)-k) şi m), se aplic ă una dintre sanc ţiunile disciplinare 
prev ăzute la alin. (3); 
    e) pentru abaterile disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. 
l), se aplic ă sanc ţiunea disciplinar ă prev ăzut ă la alin. (3) 
lit. f), în condi ţiile prev ăzute la art. 520; 
    f) pentru abaterile disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. 
n), se aplic ă una dintre sanc ţiunile disciplinare prev ăzute la 
alin. (3). 
 
    (5)  Pentru func ţionarii publici de execu ţie sanc ţiunea 
prev ăzut ă la alin. (3) lit. e) se aplic ă prin transformarea 
func ţiei publice pe care o ocup ă, pe perioada de executare a 
sanc ţiunii disciplinare. Pentru func ţionarii publici de 
conducere în situa ţia în care sanc ţiunea prev ăzut ă la alin. (3) 
lit. e) nu se poate aplica pentru c ă nu exist ă o func ţie public ă 
de conducere de nivel inferior vacant ă în cadrul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, se aplic ă sanc ţiunea disciplinar ă prev ăzut ă 
la alin. (3) lit. c). 
    (6)  La individualizarea sanc ţiunii disciplinare, conform 
prevederilor alin. (4), se va ţine seama de cauzele şi 
gravitatea abaterii disciplinare, împrejur ările în care aceasta 
a fost s ăvâr şit ă, gradul de vinov ăţie şi consecin ţele abaterii, 
comportarea general ă în timpul serviciului a func ţionarului 
public, precum şi de existen ţa în antecedentele acestuia a altor 
sanc ţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condi ţiile 
prezentului cod. 
    (7)  În caz de concurs de abateri disciplinare,  se aplic ă 
sanc ţiunea disciplinar ă aferent ă abaterii disciplinare celei mai 
grave. 
    (8)  Sanc ţiunile disciplinare se aplic ă în termen de cel 
mult 6 luni de la data sesiz ării comisiei de disciplin ă, dar nu 
mai târziu de 2 ani de la data s ăvâr şirii abaterii disciplinare, 
cu excep ţia abaterii disciplinare prev ăzute la alin. (2) lit. l) 
cu privire la incompatibilit ăţi, pentru care sanc ţiunea 



disciplinar ă se aplic ă în condi ţiile prev ăzute la art. 520 lit. 
b). 
    (9)  În cazul în care fapta func ţionarului public a fost 
sesizat ă ca abatere disciplinar ă şi ca infrac ţiune, procedura 
angaj ării r ăspunderii disciplinare se suspend ă pân ă la 
dispunerea clas ării ori renun ţării la urm ărirea penal ă sau pân ă 
la data la care instan ţa judec ătoreasc ă dispune achitarea, 
renun ţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplic ării pedepsei 
sau încetarea procesului penal. În aceste situa ţii, procedura 
angaj ării r ăspunderii disciplinare se reia şi sanc ţiunea 
disciplinar ă se aplic ă în termen de cel mult un an de la data 
relu ării. 
    (10)  Pe perioada cercet ării administrative, în situa ţia în 
care func ţionarul public a c ărui fapt ă a fost sesizat ă ca 
abatere disciplinar ă poate influen ţa cercetarea administrativ ă, 
conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice are obliga ţia 
de a interzice accesul acestuia la documentele care  pot 
influen ţa cercetarea sau, dup ă caz, de a dispune mutarea 
temporar ă a func ţionarului public în cadrul autorit ăţii ori 
institu ţiei publice ori în cadrul altei structuri f ăr ă 
personalitate juridic ă a autorit ăţii ori institu ţiei publice. 
Măsura se dispune pe întreaga durat ă pe care func ţionarul public 
poate influen ţa cercetarea administrativ ă. 
    (11)  În situa ţia în care în cazul func ţionarilor publici de 
conducere nu este posibil ă aplicarea prevederilor alin. (10), 
persoana care are competen ţa numirii în func ţia public ă are 
obliga ţia s ă dispun ă mutarea temporar ă a func ţionarului public 
într-o func ţie public ă corespunz ătoare nivelului de studii, cu 
menţinerea drepturilor salariale avute. 
 
    ART. 493  
    Aplicarea sanc ţiunilor disciplinare 
    (1)  Sanc ţiunile disciplinare prev ăzute la art. 492 alin. 
(3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât dup ă cercetarea 
prealabil ă a faptei s ăvâr şite şi dup ă audierea func ţionarului 
public. Audierea func ţionarului public trebuie consemnat ă în 
scris, sub sanc ţiunea nulit ăţii. Refuzul func ţionarului public 
de a se prezenta la audieri sau de a semna o declar aţie 
privitoare la abaterile disciplinare care i se impu t ă se 
consemneaz ă într-un proces-verbal şi nu împiedic ă finalizarea 
cercet ării prealabile şi aplicarea sanc ţiunii. 
    (2)  Sanc ţiunea disciplinar ă prev ăzut ă la art. 492 alin. (3) 
lit. f) se aplic ă şi direct de c ătre persoana care are 
competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă, în situa ţiile 
prev ăzute la art. 520 lit. b). 
    (3)  Sanc ţiunea disciplinar ă prev ăzut ă la art. 492 alin. (3) 
lit. a) se poate aplica şi direct de c ătre conduc ătorul 



institu ţiei publice, cu aplicarea corespunz ătoare a 
dispozi ţiilor alin. (1). 
    (4)  Sanc ţiunile disciplinare prev ăzute la art. 492 alin. 
(3) lit. b)-f) se aplic ă de conduc ătorul institu ţiei publice, la 
propunerea comisiei de disciplin ă. 
 
    ART. 494  
    Comisia de disciplin ă 
    (1)  În cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice se 
constituie comisii de disciplin ă având urm ătoarea competen ţă: 
    a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disc iplinare 
prev ăzute la art. 492 alin. (2), cu excep ţia abaterii 
disciplinare referitoare la incompatibilit ăţi prev ăzut ă la art. 
492 alin. (2) lit. l); 
    b) propunerea sanc ţiunii disciplinare aplicabile 
func ţionarilor publici; 
    c) sesizarea autorit ăţii responsabile de asigurarea 
integrit ăţii în exercitarea demnit ăţilor şi func ţiilor publice 
şi prevenirea corup ţiei institu ţionale pentru abaterea 
disciplinar ă referitoare la incompatibilit ăţi prev ăzut ă la art. 
492 alin. (2) lit. l), în vederea verific ării şi solu ţion ării. 
 
    (2)  Din comisia de disciplin ă face parte şi cel pu ţin un 
reprezentant al organiza ţiei sindicale reprezentative sau, dup ă 
caz, un reprezentant desemnat prin votul majorit ăţii 
func ţionarilor publici pentru care este organizat ă comisia de 
disciplin ă, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ  
sau func ţionarii publici nu sunt organiza ţi în sindicat. 
    (3)  Comisia de disciplin ă poate desemna unul sau mai mul ţi 
membri şi, dup ă caz, poate solicita compartimentelor de control 
din cadrul autorit ăţilor sau institu ţiilor publice s ă cerceteze 
faptele sesizate şi s ă prezinte rezultatele activit ăţii de 
cercetare. 
    (4)  Comisia de disciplin ă pentru înal ţii func ţionari 
publici este compus ă din 5 înal ţi func ţionari publici, numi ţi 
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea mini strului cu 
atribu ţii în domeniul administra ţiei publice şi a pre şedintelui 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, cu aplicarea 
corespunz ătoare a prevederilor art. 396 alin. (2) şi alin. (5)-
(10). 
    (5)  Comisia de disciplin ă pentru secretarii generali ai 
comunelor, ora şelor şi sectoarelor municipiului Bucure şti se 
constituie la nivelul jude ţului, respectiv municipiului 
Bucure şti, prin ordin al prefectului şi este compus ă din: 
    a) subprefectul care are atribu ţii în domeniul verific ării 
legalit ăţii; 



    b) secretarul general al jude ţului sau secretarul general al 
municipiului Bucure şti, dup ă caz; 
    c) un membru desemnat de majoritatea secretaril or generali 
ai unit ăţilor administrativ-teritoriale din jude ţul respectiv 
sau de secretarii generali ai sectoarelor municipiu lui 
Bucure şti, dup ă caz. 
 
    (6)  Membrii suplean ţi pentru comisia constituit ă potrivit 
prevederilor alin. (5) sunt: 
    a) secretarul general al unit ăţii administrativ-teritoriale 
re şedin ţă de jude ţ sau secretarul general al unui sector al 
municipiului Bucure şti, dup ă caz; 
    b) un reprezentant al institu ţiei prefectului din jude ţul 
respectiv; 
    c) un membru desemnat de majoritatea secretaril or generali 
ai unit ăţilor administrativ-teritoriale din jude ţul respectiv. 
 
    (7)  Comisia de disciplin ă pentru secretarii generali ai 
jude ţelor şi secretarul general al Municipiului Bucure şti se 
constituie la nivel na ţional, prin ordin al pre şedintelui 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, şi este compus ă 
din: 
    a) un func ţionar public din cadrul ministerului cu atribu ţii 
în domeniul administra ţiei publice; 
    b) un func ţionar public din cadrul Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici; 
    c) un secretar general al jude ţului, desemnat de majoritatea 
secretarilor generali ai jude ţelor şi de secretarul general al 
municipiului Bucure şti. 
 
    (8)  Membrii suplean ţi pentru comisia constituit ă potrivit 
prevederilor alin. (7) sunt: 
    a) un func ţionar public din cadrul ministerului cu atribu ţii 
în domeniul administra ţiei publice; 
    b) un func ţionar public din cadrul Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici; 
    c) un secretar general al jude ţului, desemnat de majoritatea 
secretarilor generali ai jude ţelor şi de secretarul general al 
municipiului Bucure şti. 
 
    (9)  Modul de constituire, organizare şi func ţionare a 
comisiilor de disciplin ă, precum şi componen ţa, atribu ţiile, 
modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se 
stabilesc prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici. 
 
    ART. 495  



    C ăi de atac 
    Func ţionarul public nemul ţumit de sanc ţiunea aplicat ă se 
poate adresa instan ţei de contencios administrativ, solicitând 
anularea sau modificarea, dup ă caz, a ordinului sau dispozi ţiei 
de sanc ţionare. 
 
    ART. 496  
    Cazierul administrativ 
    (1)  Pentru eviden ţierea situa ţiei disciplinare a 
func ţionarilor publici, Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor 
Publici elibereaz ă caziere administrative. 
    (2)  Cazierul administrativ este un act care cu prinde 
sanc ţiunile disciplinare aplicate func ţionarului public şi care 
nu au fost radiate în condi ţiile legii. 
    (3)  Cazierul administrativ este eliberat la so licitarea: 
    a) func ţionarului public, pentru propria situa ţie 
disciplinar ă; 
    b) conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice în 
care func ţionarul public î şi desf ăşoar ă activitatea; 
    c) conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice în 
cadrul c ăreia se afl ă func ţia public ă din categoria înal ţilor 
func ţionari publici vacant ă sau func ţia public ă de conducere 
vacant ă, pentru func ţionarii publici care candideaz ă la 
concursul de promovare organizat în vederea ocup ării acesteia; 
    d) pre şedintelui comisiei de disciplin ă, pentru func ţionarul 
public aflat în procedura de cercetare administrati vă; 
    e) altor persoane prev ăzute de lege. 
 
 
    ART. 497  
    Radierea sanc ţiunilor disciplinare 
    (1)  Sanc ţiunile disciplinare se radiaz ă de drept, dup ă cum 
urmeaz ă: 
    a) în termen de 6 luni de la aplicare, sanc ţiunea 
disciplinar ă prev ăzut ă la art. 492 alin. (3) lit. a); 
    b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, 
sanc ţiunile disciplinare prev ăzute la art. 492 alin. (3) lit. 
b)-e); 
    c) în termen de 3 ani de la aplicare, sanc ţiunea prev ăzut ă 
la art. 492 alin. (3) lit. f); 
    d) de la data comunic ării hot ărârii judec ătore şti definitive 
prin care s-a anulat actul administrativ de sanc ţionare 
disciplinar ă a func ţionarului public. 
 
    (2)  Radierea sanc ţiunilor disciplinare prev ăzute la alin. 
(1) lit. a)-c) se constat ă prin act administrativ al 
conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice. 



 
    ART. 498  
    R ăspunderea contraven ţional ă 
    (1)  R ăspunderea contraven ţional ă a func ţionarilor publici 
se angajeaz ă în cazul în care ace ştia au s ăvâr şit o contraven ţie 
în timpul şi în leg ătur ă cu sarcinile de serviciu. 
    (2)  Împotriva procesului-verbal de constatare a 
contraven ţiei şi de aplicare a sanc ţiunii func ţionarul public se 
poate adresa cu plângere la judec ătoria în a c ărei 
circumscrip ţie î şi are sediul autoritatea sau institu ţia public ă 
în care este numit func ţionarul public sanc ţionat. 
 
    ART. 499  
    R ăspunderea civil ă 
    R ăspunderea civil ă a func ţionarului public se angajeaz ă: 
    a) pentru pagubele produse cu vinov ăţie patrimoniului 
autorit ăţii sau institu ţiei publice în care func ţioneaz ă; 
    b) pentru nerestituirea în termenul legal a sum elor ce i s-
au acordat necuvenit; 
    c) pentru daunele pl ătite de autoritatea sau institu ţia 
public ă, în calitate de comitent, unor ter ţe persoane, în 
temeiul unei hot ărâri judec ătore şti definitive. 
 
 
    ART. 500  
    Ordinul sau dispozi ţia de imputare 
    (1)  Repararea pagubelor aduse autorit ăţii sau institu ţiei 
publice în situa ţiile prev ăzute la art. 499 lit. a) şi b) se 
dispune prin emiterea de c ătre conduc ătorul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice a unui ordin sau a unei dispozi ţii de 
imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea  pagubei, 
sau, dup ă caz, prin asumarea unui angajament de plat ă, iar în 
situa ţia prev ăzut ă la lit. c) a aceluia şi articol, pe baza 
hot ărârii judec ătore şti definitive. 
    (2)  Împotriva ordinului sau dispozi ţiei de imputare 
func ţionarul public în cauz ă se poate adresa instan ţei de 
contencios administrativ, în condi ţiile legii. 
    (3)  Ordinul sau dispozi ţia de imputare r ămasă definitiv ă ca 
urmare a neintroducerii ori respingerii ac ţiunii la instan ţa de 
contencios administrativ constituie titlu executori u. 
    (4)  Dreptul conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei 
publice de a emite ordinul sau dispozi ţia de imputare se 
prescrie în termen de 3 ani de la data producerii p agubei. 
 
    ART. 501  
    M ăsuri suplimentare asociate angaj ării r ăspunderii penale 



    (1)  R ăspunderea func ţionarului public pentru infrac ţiunile 
săvâr şite în timpul serviciului sau în leg ătur ă cu atribu ţiile 
func ţiei publice pe care o ocup ă se angajeaz ă potrivit legii 
penale. 
    (2)  În situa ţia în care fapta func ţionarului public poate 
fi considerat ă abatere disciplinar ă, va fi sesizat ă comisia de 
disciplin ă competent ă. 
    (3)  De la momentul punerii în mi şcare a ac ţiunii penale, în 
situa ţia în care func ţionarul public poate influen ţa cercetarea, 
persoana care are competen ţa numirii în func ţia public ă are 
obliga ţia s ă dispun ă mutarea temporar ă a func ţionarului public 
în cadrul autorit ăţii ori institu ţiei publice ori în cadrul 
altei structuri f ăr ă personalitate juridic ă a autorit ăţii ori 
institu ţiei publice. M ăsura se dispune pe întreaga durat ă pe 
care func ţionarul public poate influen ţa cercetarea. 
    (4)  În situa ţia în care în cazul func ţionarilor publici de 
conducere nu este posibil ă aplicarea prevederilor alin. (3), 
persoana care are competen ţa numirii în func ţia public ă are 
obliga ţia s ă dispun ă mutarea temporar ă a func ţionarului public 
într-o func ţie public ă corespunz ătoare nivelului de studii, cu 
menţinerea drepturilor salariale avute. 
 
    CAP. IX  
    Modificarea, suspendarea şi încetarea  raporturilor de 
serviciu 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Modificarea raportului de serviciu 
    ART. 502  
    Modalit ăţi de modificare a raporturilor de serviciu 
    (1)  Modificarea raporturilor de serviciu ale f unc ţionarilor 
publici are loc prin: 
    a) delegare; 
    b) deta şare; 
    c) transfer; 
    d) mutarea definitiv ă în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice ori în cadrul altei structuri f ăr ă personalitate 
juridic ă a autorit ăţii sau institu ţiei publice, în condi ţiile 
prezentului cod; 
    e) mutarea temporar ă în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice ori în cadrul altei structuri f ăr ă personalitate 
juridic ă a autorit ăţii sau institu ţiei publice, în condi ţiile 
prezentului cod; 
    f) exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii publice 
de conducere sau din categoria înal ţilor func ţionari publici; 
    g) promovare; 
    h) mobilitatea în cadrul categoriei înal ţilor func ţionari 
publici. 



 
    (2)  În cazul func ţionarilor publici numi ţi pe durat ă 
determinat ă modificarea temporar ă a raporturilor de serviciu se 
poate face pe o perioad ă mai mic ă sau egal ă cu perioada pentru 
care au fost numi ţi. 
    (3) Func ţionarilor publici numi ţi într-o func ţie public ă de 
grad profesional debutant li se pot aplica numai mo dalit ăţile de 
modificare temporar ă a raporturilor de serviciu prev ăzute la 
alin. (1) lit. a), b) şi e). 
    (4)  Func ţionarii publici numi ţi pe durat ă determinat ă, 
precum şi func ţionarii publici debutan ţi pot fi promova ţi în 
condi ţiile prev ăzute de prezentul cod. 
    (5) Func ţionarilor publici care exercit ă func ţia public ă în 
temeiul unui raport de serviciu cu timp par ţial nu le sunt 
aplicabile modalit ăţile de modificare temporar ă a raporturilor 
de serviciu prev ăzute la alin. (1) lit. a), b), e) şi f). 
    (6)  Modificarea raporturilor de serviciu ale f unc ţionarilor 
publici se dispune prin act administrativ al persoa nei care are 
competen ţa de numire, cu aplicarea corespunz ătoare a 
prevederilor art. 528 şi 530. 
    (7)  Perioada în care func ţionarul public de execu ţie a avut 
raporturile de serviciu modificate temporar pe o fu ncţie public ă 
de acela şi nivel sau de nivel inferior, în condi ţiile 
prezentului cod, constituie vechime în gradul profe sional al 
func ţiei publice de execu ţie pe care func ţionarul public o 
deţine. 
 
    ART. 503  
    Mobilitatea în cadrul categoriei înal ţilor func ţionari 
publici 
    (1)  Înal ţii func ţionari publici sunt supu şi mobilit ăţii în 
func ţie şi prezint ă disponibilitate la numirile în func ţiile 
publice din categoria înal ţilor func ţionari publici. 
    (2)  Mobilitatea înal ţilor func ţionari publici cuprinde 
ansamblul activit ăţilor şi deciziilor generatoare de modific ări 
ale raporturilor de serviciu ale înal ţilor func ţionari publici, 
în cadrul categoriei înal ţilor func ţionari publici, realizate în 
interes public, pentru desf ăşurarea activit ăţii autorit ăţilor şi 
institu ţiilor publice, precum şi pentru dezvoltarea profesional ă 
a înal ţilor func ţionari publici. 
    (3)  În situa ţia în care în cadrul categoriei înal ţilor 
func ţionari publici nu exist ă func ţie vacant ă în vederea 
aplic ării mobilit ăţii, mobilitatea poate fi dispus ă, motivat, pe 
o func ţie public ă de conducere, numai cu acordul scris al 
func ţionarului public. 



    (4)  Mobilitatea înal ţilor func ţionari publici se realizeaz ă 
cu respectarea principiilor privind legalitatea, 
impar ţialitatea, obiectivitatea şi transparen ţa. 
    (5)  Mobilitatea nu poate fi realizat ă: 
    a) în acela şi timp pentru to ţi înal ţii func ţionari publici 
dintr-o autoritate sau institu ţie public ă; 
    b) decât cel mult o dat ă pe an, pentru acela şi func ţionar 
public. 
 
    (6)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (5) lit. b), 
mobilitatea se poate realiza mai mult de o dat ă într-un an de 
activitate la cererea înaltului func ţionar public. 
    (7)  Înaltul func ţionar public poate refuza mobilitatea dac ă 
se afl ă în una dintre urm ătoarele situa ţii: 
    a) graviditate; 
    b) î şi cre şte singur copilul minor; 
    c) starea s ănăt ăţii, dovedit ă cu certificat medical, face 
contraindicat ă mobilitatea; 
    d) motive familiale temeinice. 
 
    (8)  Refuzul neîntemeiat de a da curs mobilit ăţii atrage 
eliberarea din func ţia public ă, în condi ţiile legii. 
 
    ART. 504  
    Delegarea 
    (1)  Delegarea reprezint ă o modalitate de modificare a 
raporturilor de serviciu ale func ţionarului public prin 
schimbarea locului muncii şi în leg ătur ă cu atribu ţiile 
stabilite prin fi şa de post a acestuia. 
    (2)  Delegarea se dispune în interesul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice în care este încadrat func ţionarul public, 
pe o perioad ă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. 
    (3)  Func ţionarul public poate refuza delegarea dac ă se afl ă 
în una dintre urm ătoarele situa ţii: 
    a) graviditate; 
    b) î şi cre şte singur copilul minor; 
    c) starea s ănăt ăţii, dovedit ă cu certificat medical, face 
contraindicat ă delegarea; 
    d) motive familiale temeinice de natur ă a justifica refuzul 
de a da curs deleg ării. 
 
    (4)  Delegarea pe o perioad ă mai mare de 60 de zile 
calendaristice în cursul unui an calendaristic se p oate dispune 
numai cu acordul scris al func ţionarului public. 
    (5)  Pe timpul deleg ării func ţionarul public î şi p ăstreaz ă 
func ţia public ă şi salariul, iar, în cazul în care delegarea se 
face într-o alt ă localitate decât cea în care func ţionarul 



public î şi desf ăşoar ă activitatea, autoritatea sau institu ţia 
public ă care îl deleag ă este obligat ă s ă suporte costul integral 
al transportului, caz ării şi al indemniza ţiei de delegare. 
 
    ART. 505  
    Deta şarea 
    (1)  Deta şarea se dispune în interesul autorit ăţii sau 
institu ţiei publice în care urmeaz ă s ă î şi desf ăşoare 
activitatea func ţionarul public, pentru o perioad ă de cel mult 6 
luni. În cursul unui an calendaristic un func ţionar public poate 
fi deta şat mai mult de 6 luni numai cu acordul s ău scris. 
    (2)  Deta şarea se poate dispune pe o func ţie public ă vacant ă 
sau temporar vacant ă. 
    (3)  Deta şarea se poate dispune pe o func ţie public ă de 
acela şi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului 
profesional al func ţionarului public, sau într-o func ţie public ă 
de nivel inferior. Func ţionarul public poate fi deta şat pe o 
func ţie public ă de nivel inferior numai cu acordul s ău scris. 
    (4)  Func ţionarul public trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţiile 
de studii şi condi ţiile specifice pentru ocuparea func ţiei 
publice pe care urmeaz ă s ă fie deta şat. 
    (5)  Deta şarea se poate dispune pe o func ţie public ă de 
conducere sau din categoria înal ţilor func ţionari publici, cu 
aplicarea corespunz ătoare a dispozi ţiilor art. 509, dac ă 
func ţionarul public îndepline şte condi ţiile de studii, de 
vechime în specialitatea studiilor, precum şi condi ţiile 
specifice necesare ocup ării func ţiei publice, în condi ţiile 
prezentului cod. 
    (6)  Func ţionarii publici cu statut special, precum şi 
func ţionarii publici care ocup ă func ţii publice specifice pot fi 
deta şaţi pe func ţii publice generale sau pe func ţii specifice cu 
în ştiin ţarea prealabil ă a Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea m ăsurii. 
    (7)  Func ţionarii publici pot fi deta şaţi şi pe func ţii 
publice cu statut special, precum şi în func ţii publice 
specifice cu în ştiin ţarea prealabil ă a Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea  
măsurii, în condi ţiile prezentului cod. 
    (8)  Deta şarea se dispune prin act administrativ al 
persoanei care are competen ţa legal ă de numire a func ţionarului 
public deta şat, la propunerea conduc ătorului autorit ăţii sau 
institu ţiei publice în care urmeaz ă s ă î şi desf ăşoare 
activitatea func ţionarul public deta şat. 
    (9)  Func ţionarul public poate refuza deta şarea dac ă se afl ă 
în una dintre urm ătoarele situa ţii: 
    a) graviditate; 
    b) î şi cre şte singur copilul minor; 



    c) starea s ănăt ăţii, dovedit ă cu certificat medical, face 
contraindicat ă deta şarea; 
    d) deta şarea se face într-o localitate în care nu i se 
asigur ă cazare, în condi ţiile legii; 
    e) este singurul între ţin ător de familie; 
    f) motive familiale temeinice justific ă refuzul de a da curs 
deta şării. 
 
    (10)  Pe perioada deta şării func ţionarul public î şi 
păstreaz ă func ţia public ă şi salariul. Dac ă salariul 
corespunz ător func ţiei publice pe care este deta şat este mai 
mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul de ta şării în 
alt ă localitate autoritatea sau institu ţia public ă beneficiar ă 
este obligat ă s ă îi suporte costul integral al transportului, 
dus şi întors, cel pu ţin o dat ă pe lun ă, al caz ării şi al 
indemniza ţiei de deta şare. 
 
    ART. 506  
    Transferul 
    (1)  Transferul poate avea loc dup ă cum urmeaz ă: 
    a) în interesul serviciului; 
    b) la cererea func ţionarului public. 
 
    (2)  Transferul se poate face pe o func ţie public ă vacant ă 
de acela şi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului 
profesional al func ţionarului public, sau într-o func ţie public ă 
vacant ă de nivel inferior. 
    (3)  Pentru func ţionarii publici de execu ţie prin func ţie 
public ă de nivel inferior se în ţelege orice func ţie public ă cu 
grad profesional mai mic decât gradul profesional a l func ţiei 
publice de ţinute sau de clas ă de nivel inferior. 
    (4)  Pentru func ţionarii publici de conducere prin func ţie 
public ă de nivel inferior se în ţelege o func ţie public ă de 
conducere situat ă ierarhic la un nivel inferior func ţiei publice 
deţinute, potrivit ierarhiz ării prev ăzute la art. 390, precum şi 
orice func ţie public ă de execu ţie. 
    (5)  Func ţionarul public trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţiile 
de studii, condi ţiile de vechime şi condi ţiile specifice pentru 
ocuparea func ţiei publice în care urmeaz ă s ă fie transferat. 
Verificarea condi ţiilor de realizare a transferului este în 
sarcina conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice la 
care se transfer ă func ţionarul public. 
    (6)  Transferul în interesul serviciului se fac e la 
solicitarea conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice 
în care urmeaz ă s ă î şi desf ăşoare activitatea func ţionarul 
public, cu acordul scris al func ţionarului public şi cu 



aprobarea conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice în 
care este numit func ţionarul public. 
    (7)  În cazul transferului în interesul servici ului în alt ă 
localitate decât cea în care î şi are sediul autoritatea sau 
institu ţia public ă de la care se transfer ă, func ţionarul public 
transferat are dreptul la o indemniza ţie egal ă cu salariul net 
calculat la nivelul salariului din luna anterioar ă celei în care 
se transfer ă şi la un concediu pl ătit de 5 zile lucr ătoare. 
Plata acestor drepturi se suport ă de autoritatea sau institu ţia 
public ă la care se face transferul, în termen de cel mult 15 
zile de la data aprob ării transferului. Nu beneficiaz ă de 
dreptul la indemniza ţie func ţionarii publici care au domiciliul 
în localitatea în care î şi are sediul autoritatea sau institu ţia 
public ă la care se transfer ă. 
    (8)  Transferul la cerere se face la solicitare a 
func ţionarului public şi cu aprobarea conduc ătorului autorit ăţii 
sau institu ţiei publice în care urmeaz ă s ă î şi desf ăşoare 
activitatea func ţionarul public. Autoritatea sau institu ţia 
public ă în cadrul c ăreia s-a aprobat transferul la cerere al 
func ţionarului public în ştiin ţeaz ă cu celeritate autoritatea sau 
institu ţia public ă în cadrul c ăreia î şi desf ăşoar ă activitatea 
func ţionarul public, despre aprobarea cererii de transfe r. În 
termen de maximum 10 zile lucr ătoare de la primirea 
în ştiin ţării, conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice 
în care î şi desf ăşoar ă activitatea func ţionarul public are 
obliga ţia s ă emit ă actul administrativ de modificare a 
raporturilor de serviciu ale func ţionarului public, cu 
precizarea datei de la care opereaz ă transferul la cerere. Data 
de la care opereaz ă transferul la cerere nu poate dep ăşi 30 de 
zile calendaristice de la data emiterii actului adm inistrativ. 
    (9)  Autorit ăţile sau institu ţiile publice pot aproba 
proceduri interne de selec ţie a func ţionarilor publici prin 
transfer, respectiv de verificare a condi ţiilor de realizare a 
transferului. 
    (10)  În cazul înal ţilor func ţionari publici, transferul se 
poate dispune numai pe o func ţie public ă de conducere sau de 
execu ţie. 
    (11)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (8), transferul 
la cerere în cazul înal ţilor func ţionari publici se dispune de 
către persoana care are competen ţa legal ă de numire în func ţia 
public ă, la solicitarea motivat ă a înaltului func ţionar public 
şi cu aprobarea conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei 
publice în a c ărei structur ă se g ăseşte func ţia public ă de 
conducere sau de execu ţie vacant ă pe care urmeaz ă a fi 
transferat. 
 
    ART. 507  



    Mutarea 
    (1)  Mutarea în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice 
ori în cadrul altei structuri f ăr ă personalitate juridic ă a 
autorit ăţii sau institu ţiei publice poate fi definitiv ă ori 
temporar ă. 
    (2)  Mutarea definitiv ă poate avea loc pe o func ţie public ă 
vacant ă de acela şi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi 
gradului profesional al func ţionarului public sau într-o func ţie 
public ă vacant ă de nivel inferior. Func ţionarul public trebuie 
să îndeplineasc ă condi ţiile de studii, condi ţiile de vechime şi 
condi ţiile specifice pentru ocuparea func ţiei publice în care 
urmeaz ă s ă fie mutat. 
    (3)  Prevederile art. 506 alin. (3) şi (4) se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
    (4)  Mutarea definitiv ă poate avea loc: 
    a) din dispozi ţia conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei 
publice în care î şi desf ăşoar ă activitatea func ţionarul public, 
cu acordul scris al func ţionarului public; 
    b) la solicitarea justificat ă a func ţionarului public, cu 
aprobarea conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
 
    (5)  În cazul înal ţilor func ţionari publici, mutarea 
definitiv ă se poate dispune pe o func ţie public ă vacant ă de 
conducere sau de execu ţie în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice în care acesta î şi desf ăşoar ă activitatea de persoana 
care are competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă, la 
solicitarea motivat ă a înaltului func ţionar public şi cu 
aprobarea conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice, 
dac ă func ţionarul public îndepline şte condi ţiile de studii, 
condi ţiile de vechime şi condi ţiile specifice pentru ocuparea 
func ţiei publice în care se dispune mutarea. 
    (6)  În cazuri temeinic justificate, mutarea de finitiv ă a 
unui func ţionar public de execu ţie se poate dispune de 
conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice, motivat, cu 
repartizarea postului corespunz ător func ţiei de ţinute de 
func ţionarul public şi cu acordul scris al func ţionarului 
public, în m ăsura în care nu este afectat ă organigrama 
autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
    (7)  Dac ă mutarea definitiv ă se dispune în alt ă localitate 
decât cea în care î şi are sediul autoritatea sau institu ţia 
public ă de la care se dispune mutarea, func ţionarul public 
beneficiaz ă de drepturile prev ăzute la art. 506 alin. (7). 
    (8)  Mutarea temporar ă pe o alt ă func ţie public ă vacant ă sau 
temporar vacant ă se dispune motivat, în interesul autorit ăţii 
sau institu ţiei publice, de c ătre conduc ătorul autorit ăţii ori 
institu ţiei publice, pe o func ţie public ă de acela şi nivel, cu 
respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al 



func ţionarului public, pentru o perioad ă de maximum 6 luni într-
un an calendaristic. În cursul unui an calendaristi c un 
func ţionar public poate fi mutat mai mult de 6 luni numa i cu 
acordul s ău scris. Func ţionarul public trebuie s ă îndeplineasc ă 
condi ţiile de studii şi condi ţiile de vechime pentru ocuparea 
func ţiei publice în care urmeaz ă s ă fie mutat. 
    (9)  Mutarea temporar ă a unui func ţionar public de execu ţie 
se poate dispune de conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice, motivat, cu repartizarea postului corespun zător 
func ţiei de ţinute de func ţionarul public, pentru o perioad ă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic, în m ăsura în care nu 
este afectat ă organigrama autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
    (10)  În mod excep ţional, mutarea temporar ă sau definitiv ă 
poate fi solicitat ă de func ţionarul public în cazul în care 
starea s ănăt ăţii, dovedit ă pe baza unui examen de specialitate, 
nu îi mai permite desf ăşurarea activit ăţii în acel compartiment. 
Mutarea temporar ă sau definitiv ă se face în condi ţiile 
prezentului cod, dac ă func ţionarul public în cauz ă este apt 
profesional s ă îndeplineasc ă atribu ţiile care îi revin. 
 
    ART. 508  
    Drepturi ale func ţionarului public în situa ţia mut ării 
    (1)  Dac ă mutarea se dispune în alt ă localitate decât cea în 
care î şi are sediul autoritatea sau institu ţia public ă de la 
care se dispune mutarea, func ţionarul public beneficiaz ă de 
drepturile prev ăzute la art. 506 alin. (7). 
    (2)  Func ţionarul public poate refuza mutarea în alt ă 
localitate decât cea în care î şi are sediul autoritatea sau 
institu ţia public ă de la care se dispune mutarea, dac ă se afl ă 
în una dintre situa ţiile prev ăzute la art. 505 alin. (9). 
Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinar ă. 
    (3)  Pe perioada mut ării temporare în alt ă localitate 
autoritatea sau institu ţia public ă beneficiar ă este obligat ă s ă 
îi suporte costul integral al transportului, dus şi întors, cel 
puţin o dat ă pe lun ă, al caz ării şi al indemniza ţiei de mutare a 
func ţionarului public. Cuantumul indemniza ţiei de mutare este 
egal cu cuantumul reglementat în legisla ţia în vigoare pentru 
indemniza ţia de deta şare. 
 
    ART. 509  
    Exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii publice  de 
conducere sau din categoria înal ţilor func ţionari publici 
    (1)  Exercitarea cu caracter temporar a unei fu ncţii publice 
de conducere, vacante sau temporar vacante, se real izeaz ă prin 
promovarea temporar ă a unui func ţionar public, prin act 
administrativ al persoanei care are competen ţa de numire în 



func ţia public ă, cu respectarea condi ţiilor de comunicare, 
prev ăzute de prezentul cod. 
    (2)  Pentru a putea fi promovat temporar potriv it alin. (1), 
func ţionarul public trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţiile de 
studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocup area 
func ţiei publice şi s ă nu aib ă o sanc ţiune disciplinar ă 
aplicat ă, care nu a fost radiat ă, în condi ţiile prezentului cod. 
    (3)  În mod excep ţional, la propunerea justificat ă a 
conduc ătorului autorit ăţii sau institu ţiei publice în al c ărei 
stat de func ţii exist ă func ţia public ă corespunz ătoare 
categoriei înal ţilor func ţionari publici vacant ă sau temporar 
vacant ă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate  fi 
realizat ă de func ţionari publici sau, dup ă caz, de func ţionari 
publici cu statut special care îndeplinesc condi ţiile prev ăzute 
la alin. (2), cu notificare prealabil ă a Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea  
măsurii. Aceast ă măsur ă se dispune prin act administrativ al 
persoanei care are competen ţa legal ă de numire în func ţia 
public ă corespunz ătoare categoriei înal ţilor func ţionari 
publici, în condi ţiile în care, din motive obiective, func ţia 
public ă nu a putut fi ocupat ă prin mobilitate. 
    (4)  Dac ă salariul corespunz ător func ţiei publice pe care o 
exercit ă cu caracter temporar este mai mare, func ţionarul public 
are dreptul la acest salariu. 
    (5)  Perioada în care func ţionarul public de execu ţie a 
exercitat cu caracter temporar în condi ţiile prezentului cod o 
func ţie public ă de conducere sau o func ţie public ă din categoria 
înal ţilor func ţionari publici constituie vechime în gradul 
profesional al func ţiei publice de execu ţie pe care func ţionarul 
public o de ţine. 
 
    ART. 510  
    Dispunerea exercit ării cu caracter temporar  a unei func ţii 
publice de conducere 
    (1)  Exercitarea cu caracter temporar a unei fu ncţii publice 
de conducere vacante se dispune în condi ţiile prev ăzute la art. 
509 de c ătre persoana care are competen ţa legal ă de numire în 
func ţia public ă, pentru o perioad ă de maximum 6 luni într-un an 
calendaristic, cu notificare prealabil ă a Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea  
măsurii. 
    (2)  În mod excep ţional, perioada prev ăzut ă la alin. (1) 
poate fi prelungit ă cu maximum 3 luni, cu notificare prealabil ă 
a Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, cu 10 zile 
înainte de dispunerea m ăsurii, dac ă autoritatea sau institu ţia 
public ă a organizat concurs de recrutare ori promovare şi 
func ţia public ă nu a fost ocupat ă, în condi ţiile legii. 



 
    ART. 511  
    Exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii publice  de 
conducere sau din categoria înal ţilor func ţionari publici 
temporar vacante 
    Dac ă func ţia public ă este temporar vacant ă, m ăsura prev ăzut ă 
la art. 509 alin. (1) şi (3) se dispune de c ătre persoana care 
are competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă, pân ă la data 
încet ării suspend ării din func ţia public ă, a deta şării 
titularului func ţiei publice, pân ă la radierea de drept a 
sanc ţiunii disciplinare prev ăzute la art. 492 alin. (3) lit. e) 
sau, dup ă caz, în situa ţia în care func ţionarul public de 
conducere exercit ă cu caracter temporar o alt ă func ţie public ă 
de conducere vacant ă sau temporar vacant ă ori din categoria 
înal ţilor func ţionari publici, pân ă la expirarea perioadei 
pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temp orar, în 
condi ţiile legii. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Suspendarea raportului de serviciu 
    ART. 512  
    Suspendarea raporturilor de serviciu. Tipuri de  suspendare 
    (1)  Suspendarea raporturilor de serviciu ale f unc ţionarilor 
publici poate interveni de drept, la ini ţiativa func ţionarului 
public sau prin acordul p ăr ţilor. Suspendarea de drept a 
raporturilor de serviciu şi suspendarea raporturilor de serviciu 
la ini ţiativa func ţionarului public se constat ă prin act 
administrativ, iar suspendarea prin acordul p ăr ţilor se aprob ă 
prin act administrativ de c ătre persoana care are competen ţa de 
numire, la cererea func ţionarului public, cu aplicarea 
corespunz ătoare a dispozi ţiilor art. 528 şi art. 531. 
    (2)  Suspendarea raportului de serviciu are ca efecte 
juridice suspendarea prest ării muncii de c ătre func ţionarul 
public şi a pl ăţii drepturilor de natur ă salarial ă de c ătre 
autoritatea sau institu ţia public ă. 
    (3)  Pe perioada suspend ării, raporturile de serviciu ale 
func ţionarilor publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate 
decât din ini ţiativa sau cu acordul func ţionarului public în 
cauz ă. 
    (4)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (3), în cazul în 
care în perioada de suspendare a raporturilor de se rviciu 
intervine o situa ţie de încetare de drept a raporturilor de 
serviciu, cauza de încetare de drept prevaleaz ă. 
    (5) Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (3), în cazul în 
care în perioada suspend ării raporturilor de serviciu intervine 
o situa ţie de eliberare din func ţia public ă prev ăzut ă la art. 



519 alin. (1) lit. a), b) sau d), cauza de eliberar e din func ţia 
public ă prevaleaz ă. 
    (6)  Încetarea suspend ării raporturilor de serviciu poate 
avea loc şi anterior termenului maxim pentru care a fost 
constatat ă, respectiv aprobat ă, la solicitarea func ţionarului 
public, cu aplicarea corespunz ătoare a procedurii prev ăzute de 
prezentul cod. În aceast ă situa ţie func ţionarul public trebuie 
să în ştiin ţeze autoritatea sau institu ţia public ă despre 
inten ţia sa cu cel pu ţin 30 de zile înainte de data relu ării 
activit ăţii, pentru situa ţia în care suspendarea s-a efectuat 
pentru o perioad ă de timp mai mare de 60 de zile. 
    (7)  Reluarea activit ăţii se dispune prin act administrativ 
al persoanei care are competen ţa legal ă de numire în func ţia 
public ă. 
    (8)  Persoana care are competen ţa legal ă de numire în 
func ţia public ă are obliga ţia s ă asigure, în termen de maximum 3 
zile lucr ătoare de la expirarea perioadei de suspendare, 
respectiv în termenul stabilit conform alin. (6), c ondi ţiile 
necesare relu ării activit ăţii de c ătre func ţionarul public. 
    (9)  Pe perioada suspend ării raportului de serviciu 
autorit ăţile şi institu ţiile publice au obliga ţia s ă rezerve 
postul aferent func ţiei publice. 
 
    ART. 513  
    Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu  
    (1)  Raportul de serviciu se suspend ă de drept atunci când 
func ţionarul public se afl ă în una dintre urm ătoarele situa ţii: 
    a) este numit într-o func ţie de demnitate public ă, pentru 
perioada respectiv ă; 
    b) este ales, într-o func ţie de demnitate public ă, pentru 
perioada respectiv ă; 
    c) este desemnat s ă desf ăşoare activit ăţi în cadrul unor 
misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor  organisme 
sau institu ţii ale Uniunii Europene sau în alte organisme sau 
institu ţii de drept public interna ţional, ca reprezentant al 
autorit ăţii sau institu ţiei publice sau al statului român, 
pentru perioada respectiv ă; 
    d) îndepline şte serviciul militar la declararea mobiliz ării 
şi a st ării de r ăzboi sau la instituirea st ării de asediu; 
    e) este arestat preventiv, se afl ă în arest la domiciliu, 
precum şi în cazul în care, fa ţă de acesta s-a dispus, în 
condi ţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur ă penal ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, luarea m ăsurii 
controlului judiciar ori a m ăsurii controlului judiciar pe 
cau ţiune, dac ă în sarcina acestuia au fost stabilite obliga ţii 
care împiedic ă exercitarea raportului de serviciu; 
    f) în caz de carantin ă, în condi ţiile legii; 



    g) concediu de maternitate, în condi ţiile legii; 
    h) este disp ărut, iar dispari ţia a fost constatat ă prin 
hot ărâre judec ătoreasc ă definitiv ă; 
    i) concediu pentru incapacitate temporar ă de munc ă, pe o 
perioad ă mai mare de o lun ă, în condi ţiile legii; 
    j) în caz de for ţă major ă; 
    k) în cazul emiterii deciziei medicale asupra c apacit ăţii de 
muncă în cazul invalidit ăţii de gradul I sau II, cu excep ţia 
situa ţiei prev ăzute la art. 517 alin. (1) lit. e); 
    l) în cazul în care s-a dispus trimiterea în ju decat ă pentru 
săvâr şirea unei infrac ţiuni dintre cele prev ăzute la art. 465 
lit. h); 
    m) în alte cazuri expres prev ăzute de lege. 
 
    (2)  În vederea emiterii actului administrativ de reluare a 
activit ăţii, cu 15 zile înainte de data încet ării motivului de 
suspendare de drept, dar nu mai târziu de data lu ării la 
cuno ştin ţă de motivul încet ării suspend ării, func ţionarul public 
informeaz ă în scris persoana care are competen ţa legal ă de 
numire în func ţia public ă despre acest fapt. 
    (3)  Perioada în care func ţionarul public de execu ţie a avut 
raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. ( 1) lit. c) 
constituie vechime în gradul profesional al func ţiei publice de 
execu ţie pe care func ţionarul public o de ţine. 
 
    ART. 514  
    Suspendarea raportului de serviciu  la ini ţiativa 
func ţionarului public 
    (1)  Raportul de serviciu se suspend ă la ini ţiativa 
func ţionarului public în urm ătoarele situa ţii: 
    a) concediu pentru cre şterea copilului în vârst ă de pân ă la 
2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pân ă la împlinirea 
vârstei de 3 ani, în condi ţiile legii; 
    b) concediu pentru îngrijirea copilului pân ă la 7 ani, în 
cazul copilului cu handicap, în condi ţiile legii; 
    c) concediul de acomodare cu durata de maximum un an, care 
include şi perioada încredin ţării copilului în vederea adop ţiei; 
    d) concediu paternal; 
    e) este încadrat la cabinetul unui demnitar; 
    f) desf ăşoar ă activitate sindical ă pentru care este 
prev ăzut ă suspendarea în condi ţiile legii; 
    g) efectueaz ă tratament medical în str ăin ătate, dac ă 
func ţionarul public nu se afl ă în concediu medical pentru 
incapacitate temporar ă de munc ă, precum şi pentru înso ţirea 
soţului sau, dup ă caz, a so ţiei ori a unei rude pân ă la gradul I 
inclusiv, în condi ţiile legii; 



    h) pentru participare la campania electoral ă, pe durata 
campaniei electorale şi pân ă în ziua ulterioar ă alegerilor; 
    i) pentru participarea la grev ă, în condi ţiile legii; 
    j) desf ăşurarea unei activit ăţi în cadrul unor organisme sau 
institu ţii interna ţionale pe perioad ă determinat ă, în alte 
situa ţii decât cele prev ăzute la art. 513 alin. (1) lit. c). 
 
    (2) Pentru situa ţiile prev ăzute la alin. (1) lit. a) şi c) 
func ţionarul public este obligat s ă informeze autoritatea sau 
institu ţia public ă anterior cu cel pu ţin 15 zile lucr ătoare 
înainte de inciden ţa acestora. Pentru situa ţiile prev ăzute la 
alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j) func ţionarul public este 
obligat s ă informeze autoritatea sau institu ţia public ă cu cel 
puţin 5 zile lucr ătoare înainte de inciden ţa situa ţiilor 
prev ăzute la alin. (1). Pentru situa ţiile prev ăzute la alin. (1) 
lit. b), f) şi i), informarea se înainteaz ă autorit ăţii sau 
institu ţiei publice la data lu ării la cuno ştin ţă de c ătre 
func ţionarul public de inciden ţa motivului de suspendare, 
respectiv în termenul prev ăzut la art. 415 alin. (3). În toate 
cazurile func ţionarul public are obliga ţia de a prezenta 
documentele doveditoare ale situa ţiilor care conduc la 
suspendarea raporturilor de serviciu. 
    (3)  În vederea emiterii actului administrativ de reluare a 
activit ăţii, cu 15 zile înainte de data încet ării motivului de 
suspendare la ini ţiativa func ţionarului public, dar nu mai 
târziu de data lu ării la cuno ştin ţă de motivul încet ării 
suspend ării, func ţionarul public informeaz ă în scris persoana 
care are competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă despre 
acest fapt. 
    (4) Perioada în care func ţionarul public de execu ţie a avut 
raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. ( 1) lit. a)-d) 
şi j) constituie vechime în gradul profesional al fu ncţiei 
publice de execu ţie pe care func ţionarul public o de ţine. 
 
    ART. 515  
    Suspendarea raportului de serviciu prin acordul  p ăr ţilor 
    (1)  Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea 
motivat ă a func ţionarului public, pentru un interes personal, în 
alte cazuri decât cele prev ăzute la art. 514 alin. (1) pe o 
durat ă cumulat ă de cel mult 2 ani în perioada exercit ării 
func ţiei publice pe care o de ţine. Durata suspend ării se 
stabile şte prin acordul p ăr ţilor şi nu poate fi mai mic ă de 30 
de zile. 
    (2)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), pentru 
îngrijirea copilului cu handicap, raportul de servi ciu se poate 
suspenda la cererea motivat ă a func ţionarului public pentru o 



perioad ă cumulat ă mai mare decât cea prev ăzut ă la alin. (1), cu 
acordul conduc ătorului institu ţiei publice. 
    (3)  În vederea suspend ării raporturilor de serviciu 
potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) func ţionarul public 
depune o cerere motivat ă adresat ă persoanei care are competen ţa 
de numire în func ţia public ă. Cererea se depune cu cel pu ţin 15 
zile lucr ătoare înainte de data de la care se solicit ă 
suspendarea raporturilor de serviciu ale func ţionarului public 
prin acordul p ăr ţilor. 
    (4)  Persoana care are competen ţa de numire în func ţia 
public ă î şi exprim ă sau nu acordul cu privire la suspendarea 
raporturilor de serviciu la cererea func ţionarului public în 
termen de maximum 10 zile lucr ătoare de la data depunerii 
cererii prev ăzute la alin. (3). 
    (5)  În vederea emiterii actului administrativ de reluare a 
activit ăţii, cu 15 zile înainte de data încet ării motivului de 
suspendare prin acordul p ăr ţilor, dar nu mai târziu de data 
lu ării la cuno ştin ţă de motivul încet ării suspend ării, 
func ţionarul public informeaz ă în scris persoana care are 
competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă despre acest 
fapt. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Încetarea raportului de serviciu 
    ART. 516  
    Încetarea raporturilor de serviciu 
    Încetarea raporturilor de serviciu ale func ţionarilor 
publici se face prin act administrativ al persoanei  care are 
competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă, cu aplicarea 
corespunz ătoare a dispozi ţiilor art. 528 şi art. 533 şi are loc 
în urm ătoarele condi ţii: 
    a) de drept; 
    b) prin acordul p ăr ţilor, consemnat în scris; 
    c) prin eliberare din func ţia public ă; 
    d) prin destituire din func ţia public ă; 
    e) prin demisie. 
 
 
    ART. 517  
    Încetarea de drept a raportului de serviciu 
    (1)  Raportul de serviciu existent înceteaz ă de drept: 
    a) la data decesului func ţionarului public; 
    b) la data r ămânerii definitive a hot ărârii judec ătore şti de 
declarare a mor ţii func ţionarului public; 
    c) dac ă func ţionarul public nu mai îndepline şte una dintre 
condi ţiile prev ăzute la art. 465 alin. (1) lit. a) şi d); 



    d) la data îndeplinirii cumulative a condi ţiilor de vârst ă 
standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, 
dac ă persoana care are competen ţa de numire în func ţia public ă 
nu dispune aplicarea prevederilor alin. (2); 
    e) la data emiterii deciziei medicale asupra ca pacit ăţii de 
muncă în cazul invalidit ăţii de gradul I sau II, în situa ţia în 
care func ţionarului public îi este afectat ă ireversibil 
capacitatea de munc ă; 
    f) ca urmare a constat ării nulit ăţii absolute a actului 
administrativ de numire în func ţia public ă, de la data la care 
nulitatea a fost constatat ă prin hot ărâre judec ătoreasc ă 
definitiv ă; 
    g) când prin hot ărâre judec ătoreasc ă definitiv ă s-a dispus 
condamnarea pentru o fapt ă prev ăzut ă la art. 465 alin. (1) lit. 
h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, 
la data r ămânerii definitive a hot ărârii de condamnare, 
indiferent de modalitatea de individualizare a exec ut ării 
pedepsei; 
    h) ca urmare a interzicerii exercit ării dreptului de a ocupa 
o func ţie public ă sau de a ocupa func ţia, de a exercita profesia 
sau meseria ori de a desf ăşura activitatea de care s-a folosit 
pentru s ăvâr şirea faptei, ca pedepse complementare, sau ca 
urmare a interzicerii ocup ării unei func ţii sau a exercit ării 
unei profesii, ca m ăsur ă de siguran ţă, de la data r ămânerii 
definitive a hot ărârii judec ătore şti prin care s-a dispus 
interdic ţia; 
    i) ca urmare a constat ării faptului c ă func ţia public ă a 
fost ocupat ă cu nerespectarea dispozi ţiilor legale de c ătre o 
persoan ă care executa la data numirii în func ţia public ă o 
pedeaps ă complementar ă de interzicere a exerci ţiului dreptului 
de a ocupa o func ţie care implic ă exerci ţiul autorit ăţii de 
stat; 
    j) ca urmare a constat ării faptului c ă func ţia public ă a 
fost ocupat ă cu nerespectarea dispozi ţiilor legale de c ătre o 
persoan ă care a fost lucr ător al sau colaborator al Securit ăţii, 
pe baza hot ărârii judec ătore şti definitive; 
    k) la data expir ării termenului în care a fost ocupat ă pe 
perioad ă determinat ă func ţia public ă, cu excep ţia aplic ării 
prevederilor art. 376 alin. (2); 
    l) alte cazuri prev ăzute expres de lege. 
 
    (2)  În mod excep ţional, pe baza unei cereri formulate cu 2 
luni înainte de data îndeplinirii cumulative a cond i ţiilor de 
vârst ă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 
pensionare şi cu aprobarea conduc ătorului autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, func ţionarul public poate fi men ţinut în 
func ţia public ă de ţinut ă maximum 3 ani peste vârsta standard de 



pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a r aportului de 
serviciu. Pe perioada în care este dispus ă menţinerea în 
activitate pot fi aplicate dispozi ţiile art. 378. 
    (3)  Constatarea cazului de încetare de drept a  raportului 
de serviciu se face în termen de 5 zile lucr ătoare de la 
intervenirea lui prin act administrativ al persoane i care are 
competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă. 
 
    ART. 518  
    Reorganizarea autorit ăţii sau institu ţiei publice 
    (1)  În caz de reorganizare a activit ăţii autorit ăţii sau 
institu ţiei publice, func ţionarii publici vor fi numi ţi în noile 
func ţii publice sau, dup ă caz, în compartimentele rezultate, în 
următoarele cazuri: 
    a) se modific ă atribu ţiile aferente unei func ţii publice mai 
puţin de 50%; 
    b) sunt reduse atribu ţiile unui compartiment; 
    c) este schimbat ă denumirea func ţiei publice f ăr ă 
modificarea în propor ţie de peste 50% a atribu ţiilor aferente 
func ţiei publice; 
    d) intervin modific ări în structura compartimentului. 
 
    (2)  Aplicarea prevederilor alin. (1) se face c u respectarea 
următoarelor criterii: 
    a) categoria, clasa şi, dup ă caz, gradul profesional ale 
func ţionarului public; 
    b) îndeplinirea condi ţiilor specifice stabilite pentru 
func ţia public ă; 
    c) s ă fi desf ăşurat activit ăţi similare. 
 
    (3)  În cazul în care exist ă mai mul ţi func ţionari publici, 
se organizeaz ă examen de c ătre autoritatea sau institu ţia 
public ă. Examenul se organizeaz ă anterior emiterii preavizului. 
    (4)  Func ţionarii publici care sunt declara ţi admi şi în urma 
examenului prev ăzut la alin. (3) sunt numi ţi în noile func ţii 
publice, iar func ţionarii publici care sunt declara ţi respin şi 
sunt elibera ţi din func ţie potrivit art. 519 alin. (1) lit. c), 
cu respectarea dreptului de preaviz. 
    (5)  Reducerea unui post este justificat ă dac ă atribu ţiile 
aferente acestuia se modific ă în propor ţie de peste 50% sau dac ă 
sunt modificate condi ţiile specifice de ocupare a postului 
respectiv, referitoare la studii. 
    (6)  Reorganizarea activit ăţii autorit ăţii sau institu ţiei 
publice are loc în situa ţii temeinic justificate cel mult o dat ă 
într-un interval de 6 luni consecutive, cu excep ţia situa ţiei în 
care intervin modific ări legislative care determin ă necesitatea 
reorganiz ării acestora. 



    (7)  În cazul în care reorganizarea activit ăţii autorit ăţii 
sau institu ţiei publice determin ă reducerea posturilor, 
autoritatea sau institu ţia public ă nu poate înfiin ţa posturi 
similare celor desfiin ţate pentru o perioad ă de un an de la data 
reorganiz ării. 
 
    ART. 519  
    Eliberarea din func ţia public ă 
    (1)  Persoana care are competen ţa legal ă de numire în 
func ţia public ă va dispune eliberarea din func ţia public ă prin 
act administrativ, care se comunic ă func ţionarului public în 
termen de 5 zile lucr ătoare de la emitere, în urm ătoarele 
cazuri: 
    a) autoritatea sau institu ţia public ă şi-a încetat 
activitatea în condi ţiile legii, iar atribu ţiile şi personalul 
acesteia nu au fost preluate de o alt ă autoritate sau institu ţie 
public ă; 
    b) autoritatea sau institu ţia public ă a fost mutat ă într-o 
alt ă localitate, iar func ţionarul public nu este de acord s ă o 
urmeze; 
    c) autoritatea sau institu ţia public ă î şi reduce personalul 
ca urmare a reorganiz ării activit ăţii, prin reducerea postului 
ocupat de func ţionarul public; 
    d) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare  în func ţia 
public ă ocupat ă de c ătre func ţionarul public a unui func ţionar 
public eliberat sau destituit nelegal ori pentru mo tive 
neîntemeiate, de la data r ămânerii definitive a hot ărârii 
judec ătore şti prin care s-a dispus reintegrarea; 
    e) pentru incompeten ţă profesional ă, în cazul ob ţinerii 
calificativului nesatisf ăcător în urma derul ării procesului de 
evaluare a performan ţelor profesionale individuale, respectiv 
necorespunz ător, în condi ţiile prev ăzute la art. 475 lit. b); 
    f) func ţionarul public nu mai îndepline şte una dintre 
condi ţiile prev ăzute la art. 465 alin. (1) lit. f) sau g) ori nu 
obţine avizul/autoriza ţia prev ăzut( ă) de lege, în condi ţiile 
art. 465 alin. (2); 
    g) starea s ănăt ăţii fizice sau/ şi psihice a func ţionarului 
public, constatat ă prin decizie a organelor competente de 
expertiz ă medical ă, nu îi mai permite acestuia s ă î şi 
îndeplineasc ă atribu ţiile corespunz ătoare func ţiei publice 
deţinute; 
    h) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltul ui func ţionar 
public de a da curs mobilit ăţii în condi ţiile art. 503 alin. 
(8). 
 
    (2)  Prevederile alin. (1) lit. g) se aplic ă şi 
func ţionarului public c ăruia i s-a emis decizie de pensionare 



pentru invaliditate de gradul III, în m ăsura în care 
conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice consider ă c ă 
acesta nu î şi poate îndeplini atribu ţiile aferente func ţiei 
publice pe care o de ţine. În cazul în care conduc ătorul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice consider ă c ă func ţionarul 
public î şi poate îndeplini atribu ţiile aferente func ţiei publice 
pe care o de ţine, dispune continuarea activit ăţii cu durat ă 
redus ă a timpului de munc ă, în condi ţiile prezentului cod. 
    (3) Situa ţiile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-d), f) şi g) 
reprezint ă motive neimputabile func ţionarilor publici. 
    (4)  În cazul eliber ării din func ţia public ă, autoritatea 
sau institu ţia public ă este obligat ă s ă acorde func ţionarilor 
publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. 
    (5)  Perioada de preaviz este anterioar ă datei eliber ării 
din func ţia public ă. 
    (6)  În perioada de preaviz, persoana care are competen ţa 
legal ă de numire în func ţia public ă poate acorda celui în cauz ă 
reducerea programului de lucru, pân ă la 4 ore zilnic, la cererea 
func ţionarului public c ăruia i s-a acordat preavizul prev ăzut la 
alin. (4), f ăr ă afectarea drepturilor salariale cuvenite. 
    (7) În cazurile prev ăzute la alin. (1) lit. c), d) şi f), în 
perioada de preaviz, dac ă în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei 
publice exist ă func ţii publice vacante corespunz ătoare, aceasta 
are obliga ţia s ă le pun ă la dispozi ţia func ţionarilor publici. 
În sensul prezentului cod, sunt considerate func ţii publice 
corespunz ătoare: 
    a) func ţiile publice de acela şi nivel, identificat prin 
categorie, clas ă şi, dup ă caz, grad profesional; 
    b) func ţii publice de nivel inferior, în cazul în care în 
cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice nu exist ă func ţiile 
publice prev ăzute la lit. a). 
 
    (8)  Func ţionarul public de conducere are prioritate la 
ocuparea unei func ţii publice vacante de nivel inferior. În 
cazul în care func ţia public ă vacant ă de nivel inferior este o 
func ţie public ă de execu ţie şi nu corespunde studiilor şi/sau 
vechimii în specialitatea func ţionarului public de conducere, 
aceasta poate fi transformat ă într-o func ţie public ă 
corespunz ătoare, dac ă transformarea nu afecteaz ă structura 
organizatoric ă aprobat ă. 
    (9) În cazurile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f), 
dac ă nu exist ă func ţii publice vacante corespunz ătoare în cadrul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice, autoritatea ori institu ţia 
public ă are obliga ţia de a solicita Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista fu ncţiilor 
publice vacante. În cazul în care exist ă o func ţie public ă 



vacant ă corespunz ătoare, func ţionarului public îi sunt 
aplicabile dispozi ţiile art. 506. 
    (10)  Prin excep ţie de la prevederile art. 506, în cazul 
prev ăzut la alin. (9), termenele de realizare a transfer ului în 
interesul serviciului sau la cerere se reduc la jum ătate, astfel 
încât s ă fie respectat ă încadrarea în termenul de preaviz. 
 
    ART. 520  
    Destituirea din func ţia public ă 
    Destituirea din func ţia public ă se dispune, în condi ţiile 
art. 493, prin act administrativ al persoanei care are 
competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă, ca sanc ţiune 
disciplinar ă aplicat ă pentru motive imputabile func ţionarului 
public, în urm ătoarele cazuri: 
    a) pentru s ăvâr şirea unei abateri disciplinare care a avut 
consecin ţe grave; 
    b) dac ă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar 
func ţionarul public nu ac ţioneaz ă pentru încetarea acestuia 
într-un termen de 15 zile calendaristice de la data  intervenirii 
cazului de incompatibilitate; situa ţia de incompatibilitate se 
constat ă şi se sanc ţioneaz ă în condi ţiile Legii nr. 176/2010 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
 
    ART.  521  
    Demisia 
    Func ţionarul public poate s ă comunice încetarea raporturilor 
de serviciu prin demisie, notificat ă în scris persoanei care are 
competen ţa legal ă de numire în func ţia public ă. Demisia nu 
trebuie motivat ă. 
 
    ART.  522  
    Efectele juridice ale demisiei 
    Demisia produce efecte juridice la 30 de zile c alendaristice 
de la înregistrare. 
 
    ART. 523  
    Renun ţarea la demisie 
    Ulterior înregistr ării demisiei, renun ţarea la demisie poate 
fi f ăcut ă numai prin acordul p ăr ţilor, în termenul de 30 de zile 
prev ăzut la art. 522. 
 
    ART. 524  
    Drepturi şi obliga ţii ale func ţionarului public la 
modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu 
    (1)  La modificarea, la suspendarea şi la încetarea 
raportului de serviciu func ţionarul public are îndatorirea s ă 



predea lucr ările şi bunurile care i-au fost încredin ţate în 
vederea exercit ării atribu ţiilor de serviciu, cu respectarea 
termenelor şi procedurilor stabilite în acest sens la nivelul 
institu ţiei sau autorit ăţii publice. 
    (2)  La încetarea raportului de serviciu func ţionarul public 
î şi p ăstreaz ă drepturile dobândite în cadrul carierei, cu 
excep ţia cazului în care raportul de serviciu a încetat d in 
motive imputabile acestuia. 
    (3)  Func ţionarii publici beneficiaz ă de drepturi din 
bugetul asigur ărilor pentru şomaj, în cazul în care raporturile 
de serviciu le-au încetat în condi ţiile prev ăzute la: 
    a) art. 517 alin. (1) lit. c), cu excep ţia cazului în care 
func ţionarul public nu mai îndepline şte condi ţia prev ăzut ă la 
art. 465 alin. (1) lit. a); 
    b) art. 517 alin. (1) lit. f) şi k); 
    c) art. 519 alin. (1). 
 
 
    ART. 525  
    Corpul de rezerv ă 
    (1) Corpul de rezerv ă este format din func ţionarii publici 
care au fost elibera ţi din func ţia public ă în condi ţiile art. 
519 alin. (1) lit. a)-d), f) şi h) şi este gestionat de Agen ţia 
Naţional ă a Func ţionarilor Publici. 
    (2)  Func ţionarii publici p ăr ăsesc corpul de rezerv ă şi 
pierd calitatea de func ţionar public în urm ătoarele situa ţii: 
    a) dup ă împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii  
în corpul de rezerv ă; 
    b) în cazul în care Agen ţia Na ţional ă a Func ţionarilor 
Publici îl redistribuie într-o func ţie public ă vacant ă 
corespunz ătoare, iar func ţionarul public o refuz ă; 
    c) la împlinirea a 12 luni de la data angaj ării în baza unui 
contract individual de munc ă, precum şi în orice alt ă form ă de 
exercitare a unei profesii sau activit ăţi, în condi ţiile expres 
prev ăzute de lege; 
    d) la cererea func ţionarului public; 
    e) la data intervenirii unui caz de încetare de  drept a 
raporturilor de serviciu ale func ţionarului public. 
 
    (3) Func ţionarii publici sunt obliga ţi s ă informeze Agen ţia 
Naţional ă a Func ţionarilor Publici despre inciden ţa 
dispozi ţiilor alin. (2) lit. c) şi e), cu excep ţia interven ţiei 
uneia dintre situa ţiile prev ăzute la art. 517 alin. (1) lit. a), 
b) şi k). 
 
    ART. 526  
    Redistribuirea func ţionarilor publici 



    (1) Redistribuirea func ţionarilor publici se face din corpul 
de rezerv ă al func ţionarilor publici, la solicitarea 
conduc ătorilor autorit ăţilor sau institu ţiilor publice, pe o 
func ţie public ă vacant ă sau temporar vacant ă, în baza 
informa ţiilor/propunerilor transmise de Agen ţia Na ţional ă a 
Func ţionarilor Publici, în condi ţiile alin. (2)-(4), (6) şi (7), 
după caz. 
    (2)  Redistribuirea func ţionarilor publici se face, în 
condi ţiile alin. (1), într-o func ţie public ă de acela şi nivel, 
cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al 
func ţionarului public, sau într-o func ţie public ă de nivel 
inferior, cu acordul scris al func ţionarului public. 
    (3) Alin. (4) şi (5) ale art. 506 se aplic ă în mod 
corespunz ător, prin raportare la func ţia public ă de ţinut ă de 
func ţionarul public la data intr ării în corpul de rezerv ă. 
    (4)  În vederea redistribuirii, autoritatea sau  institu ţia 
public ă în cadrul c ăreia se afl ă func ţia public ă vacant ă sau 
temporar vacant ă poate organiza o testare profesional ă pentru 
selectarea func ţionarului public care urmeaz ă s ă fie 
redistribuit. 
    (5)  Procedura de redistribuire, precum şi modalitatea de 
desf ăşurare a test ării profesionale în vederea redistribuirii se 
stabilesc prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici, care se public ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
    (6)  Redistribuirea func ţionarilor publici din corpul de 
rezerv ă se dispune prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici, la propunerea conduc ătorilor 
autorit ăţilor sau institu ţiilor publice, pentru func ţionarul 
public declarat admis în urma desf ăşur ării test ării profesionale 
prev ăzute la alin. (4). 
    (7)  Redistribuirea într-o func ţie public ă din categoria 
înal ţilor func ţionari publici se face prin decizie a prim-
ministrului, potrivit competen ţei de numire, la propunerea 
conduc ătorilor autorit ăţilor sau institu ţiilor publice în cadrul 
cărora se afl ă func ţia public ă vacant ă sau temporar vacant ă. 
 
    ART. 527  
    Anularea actului administrativ de încetare  a r aportului de 
serviciu 
    (1)  În cazul în care raportul de serviciu a în cetat din 
motive pe care func ţionarul public le consider ă netemeinice sau 
nelegale, acesta poate cere instan ţei de contencios 
administrativ anularea actului administrativ prin c are s-a 
constatat sau s-a dispus încetarea raportului de se rviciu, în 
condi ţiile şi termenele prev ăzute de legea contenciosului 
administrativ, precum şi plata de c ătre autoritatea sau 



institu ţia public ă emitent ă a actului administrativ a unei 
desp ăgubiri egale cu diferen ţa între veniturile ob ţinute în 
perioada respectiv ă şi cuantumul salariilor indexate, majorate 
şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
func ţionarul public. 
    (2)  La solicitarea func ţionarului public, instan ţa care a 
constatat nulitatea actului administrativ va dispun e 
reintegrarea acestuia în func ţia public ă de ţinut ă, dac ă aceasta 
mai exist ă în statul de func ţii al autorit ăţii sau institu ţiei 
publice, sau, în cazul în care func ţia public ă de ţinut ă nu mai 
exist ă, într-o func ţie public ă echivalent ă. 
    (3)  În cazul în care prin hot ărâre judec ătoreasc ă 
definitiv ă s-a dispus anularea actului administrativ prin car e 
s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului d e serviciu, 
perioada de timp dintre data încet ării raportului de serviciu al 
func ţionarului public şi data reintegr ării efective în func ţia 
public ă constituie vechime în munc ă, vechime în specialitate, 
precum şi vechime în grad profesional, potrivit legii. 
 
    CAP. X  
    Actele administrative privind na şterea,  modificarea, 
suspendarea, sanc ţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
şi actele administrative  de sanc ţionare disciplinar ă 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Dispozi ţii comune 
    ART. 528  
    Dispozi ţii comune privind actele administrative 
    (1)  Numirea în func ţia public ă, modificarea, suspendarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sanc ţionarea 
disciplinar ă a func ţionarilor publici se fac prin act 
administrativ emis în termenele şi în condi ţiile legii de 
conduc ătorul autorit ăţii sau institu ţiei publice sau, dup ă caz, 
de persoana care are competen ţa legal ă de numire în condi ţiile 
unor acte normative specifice. 
    (2)  Actul administrativ se încheie în form ă scris ă. 
    (3)  Actul administrativ produce efecte juridic e: 
    a) de la data precizat ă expres în actul administrativ, cu 
condi ţia comunic ării sale prealabile func ţionarului public; 
    b) de la data comunic ării actului administrativ, în situa ţia 
în care în actul administrativ nu este prev ăzut ă expres data de 
la care acesta produce efecte juridice sau în situa ţia în care 
comunicarea se realizeaz ă ulterior datei prev ăzute expres în 
actul administrativ; 
    c) în termenele specifice prev ăzute expres de lege. 
 
    (4)  Prin excep ţie de la prevederile alin. (3), actele 
administrative constatatoare produc efecte juridice  de la data 



constat ării intervenirii situa ţiei prev ăzute de lege, pe baza 
actelor doveditoare. 
    (5)  Actele administrative se comunic ă, prin grija 
compartimentului de resurse umane, în termen de max imum 5 zile 
lucr ătoare de la emitere. 
    (6)  Comunicarea actului administrativ se poate  face astfel: 
    a) prin înmânare direct ă func ţionarului public; 
    b) prin po şt ă, cu confirmare de primire; 
    c) prin afi şare la locul de desf ăşurare a activit ăţii 
func ţionarului public, în mod excep ţional şi numai în situa ţia 
în care acesta a refuzat primirea actului administr ativ în 
condi ţiile prev ăzute la lit. a) şi b). 
 
    (7)  Dovada comunic ării actului administrativ se face prin: 
    a) semn ătura de luare la cuno ştin ţă a actului administrativ; 
    b) dovada confirm ării de primire prin po şt ă a actului 
administrativ; 
    c) procesul-verbal prin care se consemneaz ă refuzul primirii 
de c ătre func ţionarul public a actului administrativ, întocmit 
de un reprezentant al compartimentului de resurse u mane şi 
semnat pentru confirmare de dou ă persoane din cadrul autorit ăţii 
sau institu ţiei publice care au fost prezente la înmânarea 
actului administrativ; 
    d) procesul-verbal prin care se consemneaz ă afi şarea actului 
administrativ la locul de desf ăşurare a activit ăţii 
func ţionarului public, întocmit de un reprezentant al 
compartimentului de resurse umane şi semnat pentru confirmare de 
două persoane din cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice 
care au fost prezente la afi şarea actului administrativ. 
 
    (8)  Prevederile alin. (1)-(7) se aplic ă în mod 
corespunz ător actelor administrative prev ăzute la art. 529-533. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Tipuri de acte administrative 
    ART. 529  
    Actul administrativ de numire în func ţia public ă 
    (1)  Actul administrativ de numire în func ţia public ă 
trebuie s ă con ţin ă în mod obligatoriu urm ătoarele elemente: 
    a) temeiul legal al numirii, cu indicarea expre să a 
dispozi ţiei legale, precum şi a actelor doveditoare care stau la 
baza încadr ării în textul de lege; 
    b) temeiul legal al stabilirii drepturilor sala riale, cu 
indicarea expres ă a dispozi ţiei legale; 
    c) numele şi prenumele func ţionarului public; 
    d) denumirea func ţiei publice, individualizat ă prin 
categorie, clas ă şi, dup ă caz, grad profesional; 



    e) perioada pentru care se dispune numirea în f unc ţia 
public ă; 
    f) data de la care urmeaz ă s ă exercite func ţia public ă; 
    g) drepturile salariale; 
    h) locul de desf ăşurare a activit ăţii; 
    i) durata programului de lucru, respectiv rapor t de serviciu 
cu norm ă întreag ă sau raport de serviciu cu timp par ţial. 
 
    (2)  Fi şa postului aferent ă func ţiei publice se anexeaz ă la 
actul administrativ de numire, iar o copie a aceste ia se 
înmâneaz ă func ţionarului public. 
    (3) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1) şi (2), actele 
administrative de numire în func ţiile publice din categoria 
înal ţilor func ţionari publici care se public ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cuprind numai inform aţiile 
prev ăzute la alin. (1) lit. a), c)-f) şi h). Drepturile 
salariale se stabilesc prin act administrativ al or donatorului 
principal de credite. În acest caz, fi şa postului se anexeaz ă 
actului administrativ prin care se stabilesc dreptu rile 
salariale, iar o copie a acesteia se înmâneaz ă înaltului 
func ţionar public. 
    (4)  La intrarea în corpul func ţionarilor publici, 
func ţionarul public depune jur ământul de credin ţă în termen de 3 
zile de la emiterea actului administrativ de numire  în func ţia 
public ă. Jur ământul are urm ătoarea formul ă: „Jur s ă respect 
Constitu ţia , drepturile şi libert ăţile fundamentale ale omului, 
să aplic în mod corect şi f ăr ă p ărtinire legile ţării, s ă 
îndeplinesc con ştiincios îndatoririle ce îmi revin în func ţia 
public ă în care am fost numit, s ă p ăstrez secretul profesional 
şi s ă respect normele de conduit ă profesional ă şi civic ă. A şa 
să-mi ajute Dumnezeu!“. Formula religioas ă de încheiere va 
respecta libertatea convingerilor religioase, jur ământul putând 
fi depus şi f ăr ă formula religioas ă. 
    (5)  Depunerea jur ământului prev ăzut la alin. (4) se 
consemneaz ă în scris. Refuzul depunerii jur ământului se 
consemneaz ă în scris şi atrage revocarea actului administrativ 
de numire în func ţia public ă. Obliga ţia de organizare a 
depunerii jur ământului apar ţine persoanei care are competen ţa 
legal ă de numire. 
    (6)  Constatarea nulit ăţii actului administrativ de numire 
produce efecte pentru viitor. 
 
    ART. 530  
    Actul administrativ de modificare a raporturilo r de serviciu 
    (1)  Actul administrativ de modificare a raport urilor de 
serviciu ale func ţionarului public trebuie s ă con ţin ă în mod 
obligatoriu urm ătoarele elemente: 



    a) temeiul legal al modific ării raporturilor de serviciu, 
identificat prin dispozi ţia legal ă incident ă, precum şi actele 
doveditoare care stau la baza încadr ării în textul de lege; 
    b) numele şi prenumele func ţionarului public; 
    c) denumirea func ţiei publice, individualizat ă prin 
categorie, clas ă şi, dup ă caz, grad profesional; 
    d) data de la care urmeaz ă s ă fie modificate raporturile de 
serviciu şi modalitatea de modificare a raporturilor de 
serviciu; 
    e) perioada pentru care se dispune modificarea raporturilor 
de serviciu, dac ă modalitatea de modificare a raporturilor de 
serviciu este temporar ă; 
    f) func ţia public ă pe care se efectueaz ă modificarea 
raporturilor de serviciu; 
    g) drepturile salariale; 
    h) locul de desf ăşurare a activit ăţii; 
    i) termenul stabilit pentru aplicarea prevederi lor art. 524 
alin. (1). 
 
    (2)  Fi şa postului aferent ă func ţiei publice pe care se 
efectueaz ă modificarea raporturilor de serviciu se anexeaz ă la 
actul administrativ de modificare a raporturilor de  serviciu ale 
func ţionarului public, iar o copie a acesteia se înmânea ză 
func ţionarului public. 
    (3) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), actele 
administrative de modificare a raporturilor de serv iciu care se 
public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuprin d 
numai informa ţiile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-f), h) şi i). 
Informa ţiile prev ăzute la lit. g) sunt cuprinse în actul 
administrativ al persoanei care are competen ţa de numire în 
func ţia public ă pe care se efectueaz ă modificarea raporturilor 
de serviciu. În acest caz, fi şa postului se anexeaz ă la actul 
administrativ al persoanei care are competen ţa de numire pentru 
func ţia public ă pe care se efectueaz ă modificarea raporturilor 
de serviciu. 
 
    ART. 531  
    Actul administrativ de suspendare a raporturilo r de serviciu 
    Actul administrativ de suspendare a raporturilo r de serviciu 
ale func ţionarului public se încheie în form ă scris ă şi trebuie 
să con ţin ă în mod obligatoriu urm ătoarele elemente: 
    a) temeiul legal al suspend ării raporturilor de serviciu, 
identificat prin dispozi ţia legal ă incident ă, precum şi actele 
doveditoare care stau la baza încadr ării în textul de lege; 
    b) numele şi prenumele func ţionarului public; 
    c) denumirea func ţiei publice, individualizat ă prin 
categorie, clas ă şi, dup ă caz, grad profesional; 



    d) data de la care se suspend ă raporturile de serviciu ale 
func ţionarului public şi modalitatea de suspendare; 
    e) perioada pentru care se constat ă sau se aprob ă 
suspendarea raporturilor de serviciu; 
    f) termenul stabilit pentru aplicarea prevederi lor art. 524 
alin. (1). 
 
 
    ART. 532  
    Actul administrativ de sanc ţionare disciplinar ă 
    (1)  Actul administrativ de sanc ţionare a func ţionarului 
public trebuie s ă con ţin ă în mod obligatoriu urm ătoarele 
elemente: 
    a) temeiul legal în baza c ăruia se aplic ă sanc ţiunea 
disciplinar ă, precum şi actele doveditoare care stau la baza 
încadr ării în textul de lege; 
    b) numele şi prenumele func ţionarului public; 
    c) denumirea func ţiei publice, individualizat ă prin 
categorie, clas ă şi, dup ă caz, grad profesional; 
    d) descrierea faptei care constituie abatere di sciplinar ă; 
    e) sanc ţiunea aplicat ă, precum şi motivul pentru care a fost 
aplicat ă o alt ă sanc ţiune decât cea propus ă de comisia de 
disciplin ă, dac ă este cazul; 
    f) termenul în care poate fi atacat actul admin istrativ, 
precum şi instan ţa de contencios administrativ competent ă. 
 
    (2)  La actul administrativ de sanc ţionare prev ăzut la alin. 
(1) se anexeaz ă raportul comisiei de disciplin ă, sub sanc ţiunea 
nulit ăţii absolute. 
 
    ART. 533  
    Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu 
    (1)  Actul administrativ de încetare a raportur ilor de 
serviciu ale func ţionarilor publici trebuie s ă con ţin ă în mod 
obligatoriu urm ătoarele elemente: 
    a) temeiul legal al încet ării raporturilor de serviciu, 
identificat prin dispozi ţia legal ă incident ă, precum şi actele 
doveditoare care stau la baza încadr ării în textul de lege; 
    b) numele şi prenumele func ţionarului public; 
    c) denumirea func ţiei publice, individualizat ă prin 
categorie, clas ă şi, dup ă caz, grad profesional; 
    d) data de la care înceteaz ă raporturile de serviciu ale 
func ţionarului public; 
    e) termenul stabilit pentru aplicarea prevederi lor art. 524 
alin. (1); 
    f) termenul în care poate fi atacat actul admin istrativ, 
precum şi instan ţa de contencios administrativ competent ă. 



 
    (2) În cazul încet ării raporturilor de serviciu prin 
eliberare din func ţia public ă, actul administrativ de eliberare 
din func ţia public ă trebuie s ă con ţin ă şi modul de aplicare a 
prevederilor art. 519 alin. (4) şi (6), iar pentru situa ţiile 
expres prev ăzute de lege, şi modul de aplicare a prevederilor 
art. 519 alin. (7) şi (9) şi, dup ă caz, alin. (10). 
 
    ART. 534  
    Obliga ţia de comunicare a actelor administrative  privind 
cariera func ţionarilor publici 
    Actele administrative prev ăzute la art. 528-533 se comunic ă 
Agenţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici în termen de maximum 
10 zile lucr ătoare de la  emiterea acestora, prin grija 
compartimentului de resurse umane, respectiv a func ţionarului 
public cu atribu ţii în gestionarea resurselor umane, înso ţite de 
documentele justificative aferente. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Nulitatea actelor administrative şi competen ţa de 
solu ţionare  a cauzelor care au ca obiect raportul de se rviciu  
al func ţionarului public 
    ART. 535  
    Nulitatea de drept 
    Actele administrative întocmite cu nerespectare a 
dispozi ţiilor art. 528-533 sunt nule de drept. Nulitatea se  
constat ă de instan ţa de contencios administrativ competent ă, în 
condi ţiile legii. 
 
    ART. 536  
    Competen ţa de solu ţionare a cauzelor care au ca obiect 
raportul de serviciu al func ţionarului public 
    Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al 
func ţionarului public sunt de competen ţa sec ţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excep ţia situa ţiilor 
pentru care este stabilit ă expres prin lege competen ţa altor 
instan ţe. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 4-a 
    Contraven ţii şi sanc ţiuni 
    ART. 537  
    Contraven ţiile şi sanc ţiunile 
    (1)  Constituie contraven ţii, dac ă nu sunt s ăvâr şite în 
astfel de condi ţii încât s ă fie considerate, potrivit legii 
penale, infrac ţiuni: 
    a) nerespectarea prevederilor art. 402, art. 40 5-410 alin. 
(1) şi (3)-(6); 



    b) nerespectarea prevederilor art. 451 alin. (1 ) şi art. 459 
alin. (1) şi (2); 
    c) nerespectarea prevederilor art. 534; 
    d) neconstituirea comisiei de disciplin ă şi/sau a comisiei 
paritare, în condi ţiile legii. 
 
    (2)  Contraven ţiile prev ăzute la alin. (1) se sanc ţioneaz ă 
cu amend ă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 
    (3)  Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor 
se fac de c ătre persoanele împuternicite prin ordin al 
ministrului cu atribu ţii în domeniul administra ţiei publice. 
    (4)  Dispozi ţiile prezentului articol se completeaz ă în mod 
corespunz ător cu prevederile legisla ţiei privind regimul juridic 
al contraven ţiilor. 
 


