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Funcţionar public = persoană care ocupă o funcţie publică în cadrul unei autorităţi sau insituţii publice, 

îndeplinirea atribuţiilor căreia are ca scop realizarea unui interes public.  

 

Surse:  Codul Penal (1997), Codul Penal (2009), Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
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 Înainte de orice, este foarte im-
portant să ştim să facem diferenţa între 
termenii de “funcţionar public” şi de 
“magistrat”. Spre deosebire de alte lim-
baje, cum ar fi de exemplu limba engle-
ză, în limba română aceştia nu sunt sin-
onimi. Un funcţionar public este definit 
ca fiind o persoană care ocupă o funcţie 
publică în cadrul unei autorităţi sau 
insituţii publice, îndeplinirea atribuţiilor 
căreia are ca scop realizarea unui inte-
res public, pe când un magistrat este 
cel mai des înţeles a fi o persoană care 
face parte din sistemul judiciar 
(judecător sau procuror). 

 Statutul funcţionarilor publici 
este reglementat prin Legea 188 din 
1999. În cadrul acesteia, funcţionarul 
public este definit ca fiind persoana nu-
mită, în condiţiile legii, într-o funcţie pu-
blică, sau care a fost eliberată din func-
ţia publică şi se află în corpul de rezervă 
al funcţionarilor publici. Codul Penal din 
1997, aflat acum în vigoare, defineşte 
un funcţionar public ca fiind orice per-
soană care exercită permanent sau 
temporar, cu orice titlu, indiferent cum a 
fost învestită, o însărcinare de orice na-
tură, retribuită sau nu, în serviciul unei 
entităţi publice. Cel din 2009, care nu a 
intrat încă în vigoare, îl defineşte ca fi-
ind persoana care exercită un serviciu 
de interes public pentru care a fost în-
vestită de autorităţile publice sau care 
este supusă controlului ori supraveghe-
rii acestora cu privire la îndeplinirea res-
pectivului serviciu public. 

 În mod ideal, funcţionarii publici 
ar trebui să-şi îndeplinească activităţile 
şi atribuţiile pe baza următoarelor princi-
pii: legalitate, obiectivitate, imparţialita-
te, transparenţă, eficienţă şi eficacitate, 

responsabilitate, conformitate cu preve-
derile legale, orientare către cetăţean, 
stabilitate în exercitatea funcţiei publice, 
şi subordonare ierarhică. Pe lângă asta, 
ei au obligaţia să îşi îndeplinească înda-
toririle de serviciu cu profesionalism, 
imparţialitate şi în conformitate cu le-
gea, să respecte secretul de stat, de 
serviciu, şi confidenţialitatea cu privire la 
informaţiile şi documentele cu care lu-
crează, în afara celor ce constituie infor-
maţii de interes public, să respecte nor-
mele de conduită profesională şi civică 
prevăzute de lege, şi de a-şi îndeplini 
atribuţiile în timpul stabilit de către supe-
riorii lor ierarhici. 

 Ca şi alţi angajaţi, funcţionarii 
publici beneficiază şi ei de anumite 
drepturi pe lângă toate aceste obligaţii. 
Printre acestea se numără dreptul la 
opinie, dreptul la asociere sindicală, 
dreptul la grevă, dreptul la asistenţă 
medicală, dreptul la protecţia legii în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu etc. 
Un funcţionar public are atât dreptul, cât 
şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod 
continuu abilităţile şi pregătirea profesi-
onală, costurile acestei perfecţionări 
trebuind să fie suportate de către autori-
tatea sau instituţia publică unde lucrea-
ză acesta. 

 Prin natura publică a funcţiei lor, 
funcţionarii publici sunt adesea expuşi 
la riscul de corupţie. Din păcate, nu toţi 
sunt şi capabili să reziste tenaţiei. Prin-
tre infracţiunile de corupţie în care func-
ţionarii publici sunt implicaţi cel mai des 
se numără darea şi luarea de mită, pri-
mirea de foloase necuvenite, traficul şi 
cumpărarea de influenţă, abuzul în ser-
viciu, conflictul de interese şi incompati-
bilitatea.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 
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“Trebuie să ne amintim să nu judecăm un funcţionar public 
prin prisma unui singur act, şi ar trebui să ne ferim mai 
ales de a îi ataca pe oamenii care sunt doar ocaziile şi 
nu cauzele dezastrelor.” (Theodore Roosevelt)  


