
Îndatoririle funcţionarilor publici
În conformitate cu art.430-450 din OUG nr.57/2019



I. Îndatoririle funcționarilor publici 

• Respectarea Constituţiei şi a legilor;

• Profesionalismul şi imparţialitatea;

• Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare;

• Asigurarea unui serviciu public de calitate;

• Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice;

• Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia

personală generatoare de acte juridice;

• Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică;

• Îndeplinirea atribuţiilor;

• Limitele delegării de atribuţii;



II. Îndatoririle funcționarilor publici

• Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea;

• Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje;

• Utilizarea responsabilă a resurselor publice;

• Subordonarea ierarhică;

• Folosirea imaginii proprii;

• Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri;

• Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor;

• Activitatea publică;

• Conduita în relaţiile cu cetăţenii;

• Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale;

• Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor;

• Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă.



Respectarea Constituției și a legilor

A acţiona în limitele prevăzute de lege presupune cunoaşterea acesteia.

Prin urmare, mai ales funcţionarii publici care se află în slujba cetăţenilor,

trebuie să cunoască şi să aplice normele în vigoare. Pe de altă parte, există

un principiu de drept conform căruia necunoaşterea legii nu exonerează de
la răspunderea în faţa acesteia pe nici o persoană.

Funcţionarii publici trebuie să cunoască prevederile legislative şi să ştie

dacă situaţia respectivă este reglementată de vreun act juridic în vigoare.

Asemenea prevederi legislative care ar trebui cunoscute de către

funcţionarii publici, atât de la nivel central cât şi local, sunt cele referitoare

la Constituţia României, Codul administrativ, Codul de conduită a

funcţionarilor publici, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al

instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, regimul conflictului de interese
şi al incompatibilităţilor etc.



Profesionalismul și imparțialitatea
Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate,

imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse
şi deciziile pe dispoziţi legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice
faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori
prestigiului corpului funcţionarilor publici.

Profesionalismul este caracterizat prin:

a) Expertiză în exercitarea unei profesii (autoritate epistemică);

b) Credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei;

c) Identificarea cu profesia şi cu cei din acelaşi domeniu;

d) Dedicaţia pentru o lungă parte a vieţii faţă de profesia aleasă;

e) Obligaţia morală de a lucra în serviciul clientului, evitând implicarea
emoţională excesivă (dar nu şi empatia), arbitrarul şi tratamentul preferenţial
nejustificat prin politicile domeniului;

f) Credinţa în capacitatea de autoreglare şi menţinerea colegială a standardelor
profesionale.



Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare
Între două persoane, care la un moment dat au păreri divergente, este

posibil să ia naştere conflicte când îşi împărtăşesc propria viziune sau când vor
să-l convingă pe celălalt de dreptatea opiniilor sale. În asemenea momente,
trebuie ca persoanele implicate, fie că este vorba de funcţionari publici sau de un
funcţionar public şi un cetăţean, să îşi păstreze demnitatea umană şi profesională
pentru a nu ajunge să utilizeze cuvinte vulgare şi jignitoare.

În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au
obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime,
familiale şi private a oricărei persoane.

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a
respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea.

Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu
se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.



Asigurarea unui serviciu public de calitate

Un serviciu public de calitate presupune raporturi de calitate între părţile

care interacţionează, iar toate acestea presupun ca persoanele implicate să

acţioneze în limita bunului simţ şi să aibă o conduită corespunzătoare, fie că

este vorba despre funcţionari publici – indiferent de categoria căreia îi aparţin –
fie că este vorba despre cetăţeni. În situaţia în care funcţionarul public trebuie

să aibă de a face cu persoane care au un nivel scăzut de cultură sau educaţie,

atunci acesta dintâi trebuie să continue să fie la fel de civilizat şi respectuos,
continuând să arate profesionalism în relaţiile cu acestea.

Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de

calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la

transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi

ale instituţiilor publice.

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea

un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii,

transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului

în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.



Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

Funcţionarilor publici le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu 

activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu 

caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de 

soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi 

desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze în mod 

neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;

c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte 

condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau 

autorităţii ori instituţieipublice în care îşi desfăşoară activitatea.



Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu
privire la situaţia personală generatoare de acte juridice

Funcţionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituţia 

publică, în mod corect şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi 

de drept care privesc persoana sa şi care sunt generatoare de acte 

administrative în condiţiile expres prevăzute de lege.



Interdicții și limitări în activitatea politică

Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu
favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim
juridic ca şi partidelor politice.

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a fundaţiilor sau
asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi candidaţilor
independenţi;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate
cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, precum şi ale candidaţilor independenţi;

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru
a-şi exprima sau manifesta convingerile politice;

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.



Îndeplinirea atribuțiilor

Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor

ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a

atribuţiilor ce le sunt delegate.

Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile

primite de la superiorii ierarhici.

Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat,

îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le

consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la

cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis

dispoziţia astfel de situaţii.

În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei

prevăzute la alin.(3), funcţionarul public răspunde în condiţiile

legii.



Limitele delegării de atribuţii

Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face

prin delegarea tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi

funcţionar public. Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate exercită pe

perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei publice pe care o deţine, precum

şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile delegate

presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute.

În situaţia în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia

publică alcărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de

subordonare, funcţionarul public care preia atribuţiile delegate semnează pentru

funcţia publică ierarhic superioară. Delegarea de atribuţii se face numai cu

informarea prealabilă a funcţionarului publiccăruia i se deleagă atribuţiile.

Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească

condiţiile de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei

atribuţii îi suntdelegate. Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi

sau funcţionarilor publicicare exercită funcţia publică în temeiul unui raport de

serviciu cu timp.



Păstrarea secretului de stat, secretului de 
serviciu şi confidenţialitatea

Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat,

secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,

informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei

publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind

liberul acces la informaţiile de interes public.



Interdicţia privind acceptarea darurilor
sau a altor avantaje

Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat,

secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,

informaţiile sau documentele de careiau cunoştinţă în exercitarea funcţiei

publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind

liberul acces la informaţiile de interes public.



Utilizarea responsabilă a resurselor publice

Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice

şi private astatului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea

oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi

bunurileaparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea

activităţilor aferentefuncţiei publice deţinute.

Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor

care le revin,folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu

prevederile legale.

Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi în interes personal, în

condiţiile legii,le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica

autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.



Subordonarea ierarhică

Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite 

de către superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.



Folosirea imaginii proprii

Funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcţiei 

publice în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, 

precum şi în scopuri electorale.



Limitarea participării la achiziţii, 
concesionări sau închirieri

Un funcţionar public nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în

condiţiile legii, înurmătoarele situaţii:

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de

serviciu,despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea

vânzării bunuluirespectiv;

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la

carepersoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la

bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor

administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau

închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzutede lege.



Respectarea regimului juridic al conflictului
de interese şi al incompatibilităţilor

Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al

conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită.

Funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a

evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict

de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a

acestora.

În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de

interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor

legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în

termen legal.

La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu,

precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să

prezinte, în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările

ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi

declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.



Activitatea publică
Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea autorităţii sau instituţiei

publice, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură decătre funcţionarii

publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Funcţionarii

publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, încalitate oficială, trebuie să

respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei

publice în care îşi desfăşoară activitatea.

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la

activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu

reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi

desfăşoară activitatea.

Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole

de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.

Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, Funcţionarii publici nu pot utiliza

informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au

caracter public.



Conduita în relația cu cetățenii
În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se

adresează autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă

uncomportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală

şiprofesională. Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei,

reputaţiei,demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în

exercitareafuncţiei publice, prin: a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; b) acte sau fapte

care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.

Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru

rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Pentru realizarea unor raporturi

sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi

creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită.

Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice

persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de

reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar. Funcţionarii publici au obligaţia de

a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,

principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă

de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.



Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor
Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi

tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile
fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei publice ocupate şi
carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;

b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competenţelor fiecărei
persoane din subordine;

c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod
individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei
individuale şi, după caz, colective,atunci când este necesar;

d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţeiprofesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propun acordarea de stimulentemateriale sau morale;

e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună participarea la
programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;

f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin cunoştinţele, competenţele
şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;

g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire la personalul din
subordine.

În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice,
înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu
personalul din subordine.



Conduita în relațiile internaționale

Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor
organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu
caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau
instituţiei publice pe care o reprezintă.

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

În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării
gazdă.



Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi

expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de 

medicina muncii, în condiţiile legii.

Obligaţia respectării regimului cu privire
la sănătate şi securitate în muncă


