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Capitolul II 
Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici 

Art. 7. (1) Funcţiile publice se clasifică după cum urmează: 
a) funcţii publice generale şi funcţii publice specifice; 
b) funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice din clasa a III-a; 
c) funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale. 
(2) Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu 

caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării com-
petenţelor lor generale. 

(3) Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu 
caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, stabilite în vederea realizării compe-
tenţelor lor specifice, sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice.  

(4) Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, în condiţiile 
legii, se face prin statutele speciale prevăzute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea auto-
rităţilor şi instituţiilor publice, de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

Art. 8. (1) Funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, 
în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum 
şi în cadrul autorităţilor administrative autonome. 

(2) Funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în 
cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. 

(3) Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul 
aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subor-
donate acestora. 

Art. 9. Funcţiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice, după cum urmează: 

a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 

b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare 
de scurtă durată, absolvite cu diplomă; 

c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

Art. 10. (1) După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice se împart 
în trei categorii după cum urmează: 

a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; 
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere; 
c) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie. 
(2) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa 

numai funcţii publice de execuţie. 

Art. 11. (1) Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi. 
(2) Pot fi numite funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul 

pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant. 
(3) Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi: 
a) funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege 

şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare; 
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b) persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum 12 luni, 8 luni şi, 
respectiv, 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite. 

Art. 12. Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în 
una dintre următoarele funcţii publice: 

a) secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului; 
b) secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale; 
c) prefect; 
d) secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale; 
e) subprefect; 
f) inspector guvernamental. 

Art. 13. (1) Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite 
în una dintre următoarele funcţii publice: 

a) director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative auto-
nome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora; 

b) director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministe-
relor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în 
funcţiile publice specifice asimilate acestora; 

c) secretar al unităţii administrativ-teritoriale; 
d) director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, 
precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora; 

e) şef serviciu, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia; 
f) şef birou, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 
(2) În cadrul autorităţilor administrative autonome pot fi stabilite şi funcţiile publice 

prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), precum şi alte funcţii publice prevăzute în reglementările 
specifice. 

(3) Funcţiile publice prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot stabili şi în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minimum 150 de 
posturi. 

Art. 14. (1) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în urmă-
toarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum 
şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora. 

(2) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în funcţia pu-
blică generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate 
acesteia. 

(3) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în funcţia 
publică generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 

Art. 15. Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, după cum 
urmează: 

a) superior, ca nivel maxim; 
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b) principal; 
c) asistent; 
d) debutant. 

 
 

Capitolul III 
Categoria înalţilor funcţionari publici 

Art. 16. (1) Înalţii funcţionari publici realizează managementul de nivel superior în ad-
ministraţia publică centrală şi în autorităţile administrative autonome. 

(2) Pentru a ocupa o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 
publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) cele prevăzute la art. 54; 
b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
c) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
d) a absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici ori a exercitat un mandat complet 
de parlamentar; 

e) a promovat concursul naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici. 
(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 12 lit. a), b) şi d) se pot stabili 

condiţii specifice sau proceduri specifice, în condiţiile legii. 

Art. 17. Programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice co-
respunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se organizează în condiţiile legii. 

Art. 18. (1) Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici se face prin concurs naţional. 
Recrutarea se face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, 
numiţi prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani şi jumă-
tate şi sunt numiţi prin rotaţie. 

(2) Persoanele care au promovat concursul naţional prevăzut la alin. (1) pot fi numite 
în funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. 

(3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atribuţiile şi modul de organizare şi 
funcţionare ale comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
● DISPOZIŢII CONEXE. A se vedea Dec. prim-ministrului nr. 473/2012 priv. numirea Comisiei de 
concurs pt. recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pt. recrutarea înalţilor funcţionari publici (M. Of. nr. 661 din 19 septembrie 2012; 
rectif.). 

Art. 19. (1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum 
şi sancţionarea disciplinară a înalţilor funcţionari publici se fac, în condiţiile legii, de către: 

a) Guvern, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), c) şi e); 
b) primul-ministru, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) şi f). 
(2) Numirea într-o funcţie publică prevăzută la art. 12 lit. a), b) şi d) se face dintre 

persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (3). 
(3) La eliberarea din funcţia publică, înalţii funcţionari publici au dreptul la compensaţii 

materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a funcţionarilor publici. 

Art. 20. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari 
publici se face anual, în condiţiile legii. 
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(2) Evaluarea generală a înalţilor funcţionari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confir-
mării cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilităţilor necesare exercitării funcţiei publice. 

(3) Înalţii funcţionari publici au obligaţia de a urma anual cursuri de perfecţionare profe-
sională, în condiţiile legii. 

(4) Evaluarea anuală prevăzută la alin. (1) şi evaluarea generală prevăzută la alin. (2) 
se fac de către o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt numiţi prin decizie a primului-
ministru, la propunerea ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor 
europene. 
● DISPOZIŢII CONEXE. A se vedea Dec. prim-ministrului nr. 101/2011 priv. numirea 
Comisiei pt. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici 
(M. Of. nr. 692 din 29 septembrie 2011). 

 
Capitolul IV 

Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 
 

Secţiunea 1 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Art. 21. (1) Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, 
stabil şi imparţial se înfiinţează, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra-
ţiei Publice şi Fondurilor Europene, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. 

(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte, cu rang 
de secretar de stat, numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului dezvoltării 
regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. În exercitarea atribuţiilor care îi 
revin, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite ordine cu caracter nor-
mativ şi individual. 

(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este finanţată de la bugetul de stat. 

Art. 22. (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii: 
a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţio-

narilor publici;  
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici; 
c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi 

funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, 

privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în dome-
niul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru func-
ţionarii publici; 

f) stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici; 
g) centralizează propunerile de instruire a funcţionarilor publici, stabilite ca urmare a 

evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici; 
h) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice 

programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţio-
narilor publici; 

i) întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a 
funcţionarilor publici; 
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j) realizează recrutarea şi promovarea pentru funcţiile publice pentru care organizează 
concurs, monitorizează recrutarea şi promovarea pentru celelalte funcţii publice, în condi-
ţiile prezentei legi; 

j1) organizează concursuri sau examene pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere 
vacante, în condiţiile prevăzute la art. 58; 

j2) dispune suspendarea organizării şi desfăşurării concursurilor, în condiţiile legii; 
k) realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu 

din motive neimputabile lor;  
l) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de 

resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale; 
m) participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor 

publici şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; 
n) colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul său de acti-

vitate; 
o) elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare 

a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului; 
p) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţio-

narilor publici, pe care îl prezintă Guvernului; 
q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii. 
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite 

prin lege. 
(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are legitimare procesuală activă şi poate 

sesiza instanţa de contencios administrativ competentă cu privire la: 
a) actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia 

publică şi funcţionarii publici, constatate ca urmare a activităţii proprii de control; 
b) refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 
(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept. 
(5) Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în 

legătură cu actele ilegale emise de autorităţile sau instituţiile publice locale. 

Art. 221. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dispune suspendarea organizării şi 
desfăşurării concursului sau, după caz, a examenului, în următoarele cazuri: 

a) în situaţia în care este sesizată şi se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare şi de promovare în funcţii 
publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;  

b) autoritatea sau instituţia publică nu a transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici planul de ocupare a funcţiilor publice, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) şi (5); 

c) autoritatea sau instituţia publică care organizează concursul sau examenul nu a 
obţinut avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, potrivit prevederilor art. 107. 

Art. 23. (1) Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte: 
a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici; 
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide; 
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; 
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale; 
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g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunză-
toare categoriei înalţilor funcţionari publici. 

(2) Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindica-
telor reprezentative ale funcţionarilor publici, astfel:  

a) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonato-
rilor principali de credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică 
centrală; 

b) de către primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul 
de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală. 

(3) Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordo-
nator principal de credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin 
bugetul său. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a 
funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean. 

(5) Pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală, proiectul 
planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situaţia în care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile 
publice au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe 
baza observaţiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile 
legale. 

Art. 24. Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi 
realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment spe-
cializat, care colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 
Secţiunea a 2-a 

Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici 

Art. 25. (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează evidenţa naţio-
nală a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorităţile 
şi instituţiile publice. 

(2) Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici se ţine în cadrul fiecărei autorităţi 
sau instituţii publice, potrivit formatului stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţio-
narilor publici din cadrul acestora. 

(3) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmă-
rirea carierei funcţionarului public, autorităţile şi instituţiile publice întocmesc dosarul profe-
sional pentru fiecare funcţionar public. 

(4) Formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi 
conţinutul dosarului profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
● DISPOZIŢII CONEXE. A se vedea: 

– H.G. nr. 432/2004 priv. dosarul profesional al funcţionarilor publici (M. Of. nr. 341 din  
19 aprilie 2004; cu modif. ult.); 
– H.G. nr. 553/2009 priv. stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a 
funcţionarilor publici (M. Of. nr. 324 din 15 mai 2009); 
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– OPANFP nr. 1355/2009 pt. aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor-standard şi 
de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţio-
narilor publici (M. Of. nr. 556 din 10 august 2009). 

Art. 26. (1) Autorităţile şi instituţiile publice răspund de întocmirea şi actualizarea dosa-
relor profesionale ale funcţionarilor publici şi asigură păstrarea acestora în condiţii de 
siguranţă. 

(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau insti-
tuţia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi înmânează originalul funcţionarului 
public, pe bază de semnătură. 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia 
funcţionarilor publici. 

(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice 
şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au 
obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. 

(5) La solicitarea funcţionarului public, autoritatea sau instituţia publică este obligată să 
elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în 
muncă, în specialitate şi în funcţia publică. 

 
Capitolul V 

Drepturi şi îndatoriri 
 

Secţiunea 1 
Drepturile funcţionarilor publici 

Art. 27. (1) Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat. 
(2) Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de aparte-

nenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, 
origine socială sau de orice altă asemenea natură. 

Art. 28. Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se 
iau în aplicarea prezentului statut şi care îl vizează în mod direct. 

Art. 29. (1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici. 
(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la 

ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. 
(3) În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea 

de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, 
aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care 
funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în or-
ganizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală 
cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală. 

(31) Funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), pot deţine simultan funcţia 
publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia res-
pectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil. 

(4) Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii 
având ca scop protejarea intereselor profesionale. 



22 L. nr. 188/1999 

Art. 30. (1) Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii. 
(2) Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi 

salariale pe durata grevei. 

Art. 31. (1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu 
compus din: 

a) salariul de bază; 
b) sporul pentru vechime în muncă; 
c)-d) abrogate. 
(2) Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. 
(3) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind 

stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici. 
● RIL. Dec. ICCJ (SU) nr. LXXVIII/2007 (M. Of. nr. 553 din 22 iulie 2008): „Dispoziţiile art. 6 din 
L. nr. 514/2003, modif. prin L. nr. 246/2006, raportate la dispoziţiile art. 60 alin. (1) şi (2) din 
Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 (fost art. 29) şi art. 117 (fost art. 93) din L. nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, rep., se interpretează în sensul că nu se pot negocia de 
consilierii juridici cu statut de funcţionari publici prestaţiile suplimentare în bani, reprezentând 
clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate, în condiţiile prevăzute de art. 25 şi 26 CM. Această 
categorie poate beneficia de sporuri salariale în condiţiile stabilite prin acte normative de salarizare 
a funcţionarilor publici şi de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfă-
şoară activitatea”. 

Art. 32. Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul 
serviciului o primesc gratuit. 

Art. 33. (1) Durata normală a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este, de regulă, 
de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. 

(2) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate 
zile nelucrătoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata ma-
jorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% 
nu poate depăşi 360 într-un an. 

Art. 34. (1) Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, 
în condiţiile legii. 

(2) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de 
demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu. 

(21) Prin excepţie de la alin. (2), funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii 
de demnitate publică din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia pu-
blică centrală în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi din cadrul autorităţilor sau 
instituţiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta. 

(3) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii 
de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu. 

Art. 35. (1) Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la 
concedii medicale şi la alte concedii. 

(2) Abrogat. 

Art. 36. În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru 
creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate 
decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. 


