
Principalele soluții
ale proiectului Codului Administrativ



Domeniile de reglementare

❑ concepte și principii
❑ administrația publică centrală
❑ prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate
❑ administrația publică locală
❑ exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului sau 

a unităților administrativ-teritoriale
❑ statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil 

personalului contractual din administrația publică
❑ răspunderea administrativă
❑ serviciile publice



Acte propuse spre codificare – 19 (I)

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ (Partea a II-a)

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea
aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cumodificări prin Legea nr. 198/2013;
- Titlul IV Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și
funcțiilor publice din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, cu modificările şi completările
ulterioare;

PREFECTUL ȘI SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE (Partea a III-a)

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Titlul IV Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și
funcțiilor publice din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, cu modificările şi completările
ulterioare;

http://idrept.ro/00048808.htm
http://idrept.ro/00048808.htm
http://idrept.ro/00048808.htm
http://idrept.ro/00119786.htm
http://idrept.ro/00119786.htm
http://idrept.ro/00119786.htm
http://idrept.ro/00156848.htm
http://idrept.ro/00156848.htm
http://idrept.ro/00156848.htm
http://idrept.ro/00110589.htm
http://idrept.ro/00110589.htm
http://idrept.ro/00110589.htm
http://idrept.ro/00104589.htm
http://idrept.ro/00104589.htm
http://idrept.ro/00104589.htm


Acte propuse spre codificare – 19 (II)

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ (Partea a IV-a)

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cumodificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 96/2002;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cumodificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cumodificările și completările ulterioare;
- Titlul IV Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor
publice din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, cumodificările şi completările ulterioare;

EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A STATUTULUI SAU 
A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE (Partea a V-a)

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cumodificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 478/1954 privitor la donațiile făcute statului;
- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
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Acte propuse spre codificare - 19 (III)

STATUTUL JURIDIC APLICABIL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ (Partea a VI-a)

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică
centrală, aprobată cumodificări prin Legea nr. 760/2001, cumodificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
- Titlul IV Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și
funcțiilor publice din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, cu modificările şi completările
ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
programului de formarea specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei
înalților publici.
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Procesul de definitivare a Codului administrativ (I)

Codul administrativ a fost elaborat cu sprijinul unui Grup de lucru interinstituțional

GRUPUL DE LUCRU PENTRU DEFINITIVAREA COULUI ADMINISTRATIV

PARLAMENTULUI ROMÂNIEI CONSILIULUI  LEGISLATIV UNCJR

MDRAPFE ANI AMR

MJ ANAP AOR

SGG ANCPI ACoR

MAI ANRSC ASJR

MMJS UNIVERSITATEA BUCUREȘTI –
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Procesul de definitivare a Codului administrativ (II)

Elaborare și 
definitivare 

40 reuniuni ale 
Grupului de lucru 

(2013-2017):

- Tezele prealabile ale 
Codului administrativ 

(HG nr. 196/2016)

- soluțiile de 
reglementare ale 
Codului administrativ

Consultare publică

Consultare publică

(noiembrie 2016 –
mai 2017)

Dezbatere publică 

(21 decembrie 
2016)

Avizare

interministerială

Consultare și avizare 
interministerială

(iulie 2017- prezent)

Instituții avizatoare

SGG  MMJS

MAI  ANI

ANFP  MFP 

MJ



Soluții noi de reglementare privind administrația publică centrală

✓ în Cod sunt preluate actualele prevederi privind regimul incompatibilităților și conflictului de
interese aplicabil membrilor Guvernului din Legea nr. 161/2003 (prevederi care se abrogă);
• Astfel, conflictul de interese se manifestă atunci când, în exercitarea funcției publice de autoritate, este

chemat să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii, să emită un act administrativ sau să încheie
un act juridic are un interes personal de natură patrimonială. Referitor la conflictul de interese în cadrul
proiectului a fost modificat la gradul II de rudenie al soţului sau rudelor membrului Guvernului.

✓ este instituită obligația membrului Guvernului de a renunța la funcţia sau calitatea
incompatibilă cu cea pe care a început să o exercite, în termen de 15 zile de la începerea
exercitării funcţiei;
• reglementarea actuală face imposibilă dobândirea calității de membru al Guvernului de către o persoană

aflată în situație de incompatibilitate. Persoana trebuie să renunțe la calitatea avută anterior numirii de
către Președintele României și să își asume riscul ca în cazul în care nu mai este emis decretul de numire să
nu mai poată redobândi calitatea/funcția pe care o avusese anterior propunerii de numire.

• Astfel, o persoană care deţine o funcţie sau o calitate incompatibilă cu cea de membru al Guvernului va
putea fi numită în funcţie, dar va avea obligaţia să renunţe la respectiva funcţie sau calitate în termen de
15 zile de la data depunerii jurământului. Prin urmare, persoanele care deţin astfel de funcţii sau calităţi
nu vor avea niciun motiv să nu accepte să devină membru al Guvernului deoarece nu mai există riscul, ca
în cazul în care nu mai este emis decretul de numire să nu mai poată redobândi calitatea/funcția pe care o
avusese anterior propunerii de numire.



Soluții noi de reglementare privind instituția prefectului 
și serviciile publice deconcentrate

✓funcțiile de prefect și subprefect vor redeveni funcții de demnitate publică - în concordanță cu
rolul constituțional al prefecților de reprezentanți ai Guvernului pe plan local;

• în prezent, prefecţii şi subprefecţii au statut de înalți funcţionari publici; transformarea acestor funcții în
funcții de demnitate publică pe care le pot ocupa astfel și membri ai partidelor politice, este în
concordanţă cu rolul prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, Guvernul fiind o autoritate
publică cu structură politică.

• Spre exemplu, este firesc ca prefectul, care ocupă o funcţie de demnitate publică, să conducă Instituţia
prefectului care este o instituţie publică cu personalitate juridică. Astfel, statutul prefectului este
substanţial diferit de cel al secretarului general al unui minister care este înalt funcţionar public, este
subordonat ministrului şi are ca principală atribuţie asigurarea legăturii operative dintre ministru şi
conducătorii compartimentelor din minister.

✓sunt prevăzute o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care va fi numită
în funcția de prefect sau de subprefect:

• este cetățean român și are domiciliul în țară;
• se bucură de exercițiul drepturilor electorale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu au suferit condamnări penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• nu se regăsește în cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezentul Cod pentru secretarii și 

subsecretarii de stat;
• are studii superioare de lungă durată;
• a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect, 

organizate de instituțiile abilitate, în condițiile legii.



Soluții noi de reglementare
în domeniul administrației publice locale (I)

✓mandatele consilierilor locali/județeni aleși vor fi validate de instanțele judecătorești
• în prezent, validarea este realizată de către comisiile de validare, constituite din consilieri declarați

aleși, însă nevalidați (la acel moment noul consiliu local/județean nefiind constituit ca autoritate
locală); astfel, prin noua reglementare, va fi eficientizată procedura de constituire a consiliului
local/județean, iar validarea mandatelor va fi realizată de către o autoritate publică ce asigură
legalitatea întregului proces.

• Spre exemplu, în practică s-au întâlnit situații în care procesul de validare a fost viciat din cauza unor
factori subiectivi, afectând astfel procesul de constituire a consiliului local/județean și, implicit,
funcționarea autorităților deliberative ale administrației publice locale; astfel, prin noua reglementare
riscurile ante-menționate vor fi diminuate, procesul de validare fiind gestionat de instanțele
judecătorești.

✓hotărârile consiliilor locale și județene vor fi adoptate cu majoritatea consilierilor locali/județeni
în funcție; hotărârile privind vânzarea-cumpărarea bunurilor proprietate privată se adoptă cu
majoritatea calificată - 2/3 din consilierii locali/județeni în funcție

• în prezent, hotărârile consiliilor locale și județene se adoptă cu majoritate simplă (jumătate plus unu
dintre consilierii prezenți la ședința consiliului local), cu excepția unor situații determinate, în care
hotărârile se adoptă cu majoritatea de 2/3 din consilierii locali/județeni în funcție (hotărârile legate
de patrimoniu) sau cu majoritatea consilierilor locali/județeni în funcție (de exemplu, hotărârile legate
de bugetul local). Astfel, se va asigura cadrul unei legitimități sporite a deciziilor autorităților
deliberative, concretizate prin hotărârile adoptate.



Soluții noi de reglementare 
în domeniul administrației publice locale (II)

✓se modifică situațiile de dizolvare a consiliului local/județean (în cazul în care acesta fie nu se
întrunește timp de 4 luni consecutiv, fie nu adoptă nicio hotărâre în cadrul a 3 ședințe ordinare și/sau
extraordinare, pe parcursul a 4 luni), corelativ cu înăsprirea situațiilor de încetare a mandatului de
consilier local (lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului sau de la 3 ședințe ordinare și/sau
extraordinare, convocate/desfășurate pe durata a 3 luni); totodată este reglementat mecanismul de
reconstituire a consiliului local/județean;

• în prezent, situațiile de dizolvare a consiliului local/județean pot apărea mai ușor în practică (fie în
cazul în care acesta nu se întrunește timp de 2 luni, fie nu a adoptat nicio hotărâre în cadrul a 3
ședințe ordinare), deseori din cauza absenței repetate a unor consilieri; în prezent, consilierul
local/județean este sancționat (prin încetarea de drept a mandatului) în situația absenței nemotivate
de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului.

• prin modificările propuse se va asigura stabilitatea autorităților locale, mutându-se accentul pe
sancționarea individuală a consilierului pentru inactivitatea sa și nu pe sancționarea (prin dizolvare) a
întregului consiliu.

• Spre exemplu, în situația în care un consilier local/județean absentează nemotivat la convocări sau la
ședințele consiliului, sancțiunea va fi aplicată acestuia, în mod individual (prin încetarea mandatului);
astfel, vor fi preîntâmpinate situațiile în care autoritatea deliberativă este sancționată (prin dizolvare)
ca urmare a imposibilității de a se întruni din cauza absenței consilierilor.



Soluții noi de reglementare 
în domeniul administrației publice locale (III)

✓se clarifică regimul juridic al delegării atribuțiilor de către primar/președintele consiliului
județean;

• legea actuală este neclară în ceea ce privește limitele și conținutul delegării, precum și în ceea ce
privește răspunderea în acest caz - astfel, în majoritatea cazurilor, deși primarul/președintele
consiliului județean deleagă anumite atribuții către alte persoane, aceștia sunt trași la răspundere
pentru atribuțiile pe care le-au delegat; prin Cod se stipulează în mod expres faptul că persoana
căreia i-au fost delegate atribuțiile răspunde pentru îndeplinirea acestora.

• Spre exemplu, viceprimarul care are delegată de la primar, atribuția de a coordona activitatea
serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, din cadrul aparatului de specialitate, va
răspunde pentru acțiunile sale (acte administrative, contracte, proceduri etc.), din punct de vedere al
oportunității, alături de personalul tehnic care răspunde pentru aspecte tehnice și de legalitate.

✓se aduc clarificări regimului conflictului de interese pentru aleșii locali în sensul: conflictul de
interese apare în situația în care alesul local are un interes personal de natură patrimonială;

• în prezent, reprezintă conflict de interese și situația în care alesul local are un interes personal, care
nu este neapărat de natură patrimonială. Astfel, prin noua reglementare, se vor clarifica situațiile de
conflict de interese de natură administrativă prin raportarea doar la natura patrimonială a interesului
alesului local, eliminându-se riscul interpretării și aplicării neunitare a normei.

• Spre exemplu, în situația în care la nivelul unui u.a.t. există o singură școală unde învață copiii tuturor
consilierilor locali, consilierii locali care votează pentru reabilitarea acesteia pot fi considerați a fi în
conflict de interese întrucât au un interes personal (nu neapărat de natură patrimonială), existând
riscul ca acea hotărâre să nu poată fi adoptată, afectând astfel interesul întregii comunități. Astfel,
prin noua reglementare se clarifică interesul personal prin limitarea acestuia doar la natura
patrimonială a acestuia.



Soluții noi de reglementare 
în domeniul administrației publice locale (IV)

✓se instituie obligația ca autoritățile publice cu atribuții de control să îndrume autoritățile
administrației publice locale în vederea aplicării unitare a legislației

•în prezent, nu este reglementată obligația autorităților publice cu atribuții de control de a asigura
îndrumare autorităților administrației publice locale cu privire la aplicarea prevederilor legale din sfera
lor de competență. Prin noua reglementare, se va facilita aplicarea unitară a legislației atât de către
autoritățile administrației publice locale, cât și de către autoritățile publice cu atribuții de control. Se
accentuează funcția de prevenție - funcție specifică unui management performant în orice domeniu și
expresie a diminuării rolului represiv al statului.
•Spre exemplu, au existat cazuri în care autoritățile publice de control au formulat soluții diferite
pentru situații similare fie ale aceleiași autorități publice, fie ale unor autorități publice diferite. Astfel,
prin noua reglementare se accentuează funcția de prevenție, autoritățile publice locale vor fi mai bine
informate și îndrumate corespunzător.



✓ s-a simplificat procedura de atestare a inventarului bunurilor din domeniul public al unităților
administrativ-teritoriale, prin eliminarea atestării prin hotărâre a Guvernului. Astfel, inventarul
va fi aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative locale, pe baza punctului de vedere al
MDRAPFE

• se asigură predictibilitatea procedurii de atestare și totodată desfășurarea acesteia într-un termen
rezonabil: s-au instituit termene exprese, cum ar fi, de exemplu, faptul că punctul de vedere al MDRAPFE
se transmite în termen de maximum 60 zile de la înregistrarea comunicării hotărârii de aprobare a
inventarului.

✓ s-a elaborat o procedură cadru minimală privind licitația publică pentru închirierea bunurilor
proprietate publică sau privată și pentru vânzarea bunurilor proprietate privată, ale statului sau
ale u.a.t.;

• în prezent nu sunt reglementate astfel de proceduri, creând interpretări diferite în practică, inclusiv din
partea autorităților cu atribuții de control. Prin Cod se stabilesc, fără echivoc, elementele minimale ale
procedurii de licitație publică.

✓ darea în administrare: a fost detaliat conținutul actului administrativ de dare în administrare și au
fost reglementate drepturile și obligațiile părților. Prin Cod se reglementează, în mod expres,
elemente cu privire la conținutul actului administrativ de dare în administrare, la durata
aferentă acestuia, la drepturile și obligațiile părților etc.

• în prezent reglementările cu privire la darea în administrare sunt extrem de generale, prin Cod acestea
fiind detaliate.

Soluții noi de reglementare în domeniul proprietății publice și private a 
statului sau a unităților administrativ-teritoriale (I)



Soluții noi de reglementare în domeniul proprietății publice și private a 
statului și a unităților administrativ-teritoriale (II)

✓ concesiunea: au fost clarificate elementele principale ale concesiunii, iar procedura de
licitație a fost armonizată, la nivel principial, cu prevederile noii legislații cu privire la
concesiunea de lucrări și de servicii. Durata contractului de concesiune este de max. 49 de
ani. Contractul poate fi prelungit o singură dată, cu condiția ca durata însumată să nu
depășească 49 de ani.
• în prezent procedura concesiunii pentru bunuri este necorelată cu noua legislație în materia

achizițiilor publice, perioada concesiunii este de 49 de ani, iar prelungirea nu poate depăși jumătate
din durata inițială a contractului. Au fost expres reglementate elementele de esență ale concesiunii,
raportat la cele ale închirierii: concesiunea implică exploatarea bunurilor imobile cu dreptul de a
beneficia de fructele și productele rezultate din exploatare, închirierea implică doar folosința
bunului fără dreptul de exploatare și beneficierea de fructe/producte.

✓ închirierea: a fost definit contractul de închiriere, s-a detaliat conținutul contractului de
închiriere și al actului administrativ prin care se aprobă închirierea, s-au reglementat
drepturile și obligațiile părților, a fost reglementată o procedură-cadru pentru desfășurarea
licitației publice (similar cu cea a concesiunii); spre exemplu durata contractului de
închiriere este cea prevăzută de Codul Civil - max. 49 de ani.
• în prezent nu sunt reglementări cu privire la actul de închiriere sau la procedura de închiriere, simpla

trimitere la prevederile Codului Civil nefiind suficientă pentru autoritățile publice.



Soluții noi de reglementare în domeniul proprietății publice și private a 
statului sau a unităților administrativ-teritoriale (III)

✓ darea în folosință gratuită: s-au definit titularii dreptului de folosință gratuită (instituțiile de
utilitate publică - potrivit Constituției), s-a detaliat conținutul actului administrativ prin care
se aprobă darea în folosință gratuită, s-au reglementat drepturile și obligațiile părților, au
fost introduse sancțiuni (amendă contravențională) pentru nerespectarea prevederilor
actului de dare în folosință gratuită; a fost stabilită durata folosinței gratuite - max. 49 de ani
• în prezent nu sunt reglementări cu privire la actul de dare în folosință gratuită, nefiind clare

drepturile și obligațiile părților și nici durata folosinței gratuite.

✓ trecerea bunurilor proprietate publică între titularii dreptului de proprietate publică este
clarificată, cu respectarea cerințelor din Constituție;
• Spre exemplu, în vederea derulării unor obiective investiționale la nivelul municipiului București și a

unităților administrativ-teritoriale limitrofe, prin Cod a fost reglementată trecerea bunurilor
proprietate publică între domeniul public al municipiului Bucureşti şi domeniul public al unei unități
administrativ-teritoriale limitrofe municipiului București, pe durată determinată.

✓ s-a completat regimul juridic al proprietății private a statului sau a unităților administrativ-
teritoriale cu: nașterea și încetarea dreptului de proprietate privată, inventarierea
bunurilor din domeniul privat al statului sau al u.a.t.–ului, modalități de exercitare a
bunurilor proprietate privată
• simpla aplicare a Codului Civil nu este suficientă.



✓ s-a elaborat o procedură cadru privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al
statului sau al unităților administrativ-teritoriale

✓ trecerea bunurilor proprietate privată: din domeniul privat al unei u.a.t în domeniul public al
aceleiași u.a.t., din domeniul privat al unei u.a.t în domeniul privat al altei u.a.t, din domeniul
privat al statului în domeniul privat al u.a.t., din domeniul privat al u.a.t. în domeniul privat al
statului. Trecerile se pot face cu titlu gratuit. Se elimină costurile notariale generate de
modalitățile prevăzute de Codul civil (donații, contracte de vânzare-cumpărare etc.).
• în prezent nu este reglementată trecerea din domeniul privat al unui titular în domeniul privat al altui

titular, autoritățile publice încheind acte de vânzare/donație etc. care au implicat costuri din bugetul
de stat/local. Astfel, se creează posibilitatea ca statul și unitățile administrativ-teritoriale, în
exercitarea atribuțiilor stabilite de lege, să își valorifice reciproc bunurile prin intermediul actelor lor
specifice - hotărâri ale Guvernului/ale autorităților deliberative.

✓ s-a reglementat darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință
gratuită a bunurilor proprietate privată a statului sau a u.a.t.
• în prezent în unele legi speciale există această reglementare (ex. Legea nr. 215/2001), însă potrivit

Codului Civil aceste modalități sunt aplicabile doar proprietății publice. Cu atât mai mult cu cât
aceste modalități sunt aplicabile proprietății publice, în măsura în care consideră oportun,
autoritățile publice pot recurge la aceste modalități și pentru bunurile proprietate privată, în
realizarea atribuțiilor prevăzute de lege.

Soluții noi de reglementare în domeniul proprietății publice și private a 
statului sau a unităților administrativ-teritoriale (IV)



Soluții noi de reglementare privind statutul funcționarilor publici și al 
personalul contractual din administrația publică (I)

✓din anul 2020 recrutarea și selecția funcționarilor publici din administrația publică va fi
realizată prin concurs național; în perioada 2018-2019 va fi organizat în sistem pilot concurs
național pentru funcțiile publice de debutant și pentru cele aferente categoriei înalților
funcționari publici

• în prezent, nu există un concurs național prin care să se realizeze recrutarea de viitori funcționari
publici ca etapă obligatorie înainte de etapa de selecție pe post. Promovarea etapei de recrutare va
conferi persoanelor recrutate dreptul de participare la concursul de selecție pe post pentru o perioadă
de maximum 3 ani de la data promovării concursului național, ceea ce reprezintă o măsură de creștere
a calității sistemului de recrutare.

✓se descentralizează organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice către
autoritățile administrației publice locale, eliminându-se avizele ANFP; avizele vor fi înlocuite cu
obligativitatea notificării ANFP, anterior publicării anunțului de către instituțiile publice; totodată
ANFP are rol de control cu privire la respectarea prevederilor legale de către instituțiile publice, în
organizarea concursurilor.

• Spre exemplu: în prezent, ANFP poate interveni în procesul de organizare a concursurilor în mai multe
forme: prin avizul pe care îl emite anterior desfășurării concursului, prin suspendarea pe cale
administrativă a concursurilor, prin atacarea în instanța de contencios a actelor administrative
aferente organizării concursurilor care se suspendă de drept. Prin descentralizarea organizării
concursurilor se simplifică și se flexibilizează managementul resurselor umane la nivelul instituțiilor
publice, autoritățile publice devin responsabile pentru fiecare etapă din procesul de organizare a
concursurilor.



Soluții noi de reglementare privind statutul funcționarilor publici și al 
personalul contractual din administrația publică (II)

✓pentru profesionalizarea funcțiilor publice, vechimea pentru ocuparea funcțiilor publice de
conducere se extinde astfel: pentru șef birou - de la 2 la 3 ani, pentru șef serviciu - de la 2 la 5
ani; pentru directori și directori generali - de la 3 la 7 ani, pentru înalți funcționari publici - de
la 5 la 7 ani

• vechimile solicitate în prezent pentru ocuparea funcțiilor de conducere sunt mai mici decât cele
solicitate pentru funcțiile publice de execuție; prin propunerea din Cod, se consolidează premisele
pentru profesionalizarea funcțiilor de conducere.

✓se va realiza Sistemul Național de evidență a ocupării în sectorul public pe care îl va
administra ANFP și care va sta la baza evidenței centralizate a personalului plătit din fonduri
publice

• în prezent, nu există o evidență centralizată privind persoanele plătite din fonduri publice (numite în
funcții de demnitate publică, aleși locali, funcționari publici, personal angajat în temeiul unui
contract individual de muncă sau al unui contract de management). Această evidență va permite
simplificarea cercetărilor în scop predictiv atât sub aspect financiar, cât și al nevoii de pregătire a
generațiilor viitoare de ocupanți ai posturilor din sectorul public.

✓se elimină restricția privind transferul la cerere al funcționarilor publici între instituții de pe
paliere administrative diferite

• în prezent funcționarii publici din administrația locală nu se pot transfera la cerere (ci doar în interes
de serviciu) în instituții din administrația centrală.



Soluții noi de reglementare privind statutul funcționarilor publici și al 
personalul contractual din administrația publică (III)

✓funcționarii publici vor fi evaluați semestrial, iar evaluarea va fi orientată pe îndeplinirea
obiectivelor, precum și pe testări profesionale

• în prezent, evaluarea se realizează doar anual, pe bază de indicatori și criterii de performanță; prin
sistemul de evaluare propus reacția conducătorilor autorităților publice la lipsa de performanță și
eficiență a activității va putea fi mai rapidă și mai eficace

✓în cadrul procesului de evaluare a funcționarilor publici de conducere, testarea profesională
va fi realizată de o comisie care poate să includă reprezentanți ai ANFP

• Această măsură vizează profesionalizarea funcției publice.

✓evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarilor unităților administrativ-
teritoriale se va face de către o comisie de evaluare formată din primar/președintele
consiliului județean și consilieri locali/județeni;

• în prezent, evaluarea secretarilor unităților administrativ-teritoriale se face conform regulilor
aplicabile fucționarilor publici de conducere. Această măsură vizează îmbunătățirea procesului de
evaluare a secretarilor unităților administrativ-teritoriale.



Soluții noi de reglementare privind statutul funcționarilor publici și al 
personalul contractual din administrația publică (IV)

✓se clarifică răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, în sensul corelării exprese a
sancțiunilor cu gravitatea abaterilor disciplinare și introducerea de noi abateri și sancțiuni.

• în prezent, nu este stabilit un raport legal expres între un anume tip de abatere și o categorie de
sancțiuni ce pot fi aplicate pentru acea abatere; astfel, era necesară restrângerea arbitrariului, dar
cu păstrarea unei marje de apreciere.

• Spre exemplu: în cazul absenţelor nemotivate de la serviciu sau nerespectării programului de lucru în
mod sistematic, poate fi aplicată sancțiunea destituirii din funcția publică.

✓se distinge în mod clar între răspunderea pentru oportunitatea actelor, care aparține
exclusiv demnitarilor/aleșilor locali și răspunderea pentru corectitudinea tehnică și legalitatea
actelor, care aparține personalului de specialitate - funcționarii publici vor răspunde pentru
actele pe care le semnează/contrasemnează/avizează cu încălcarea prevederilor legale

• în prezent, nu se poate departaja în mod clar răspunderea funcționarilor publici de cea a
demnitarilor și aleșilor locali. Prin introducerea noilor prevederi este stabilit cadrul unitar în care
funcționarii publici răspund pentru actele pe care le semnează/contrasemnează/avizează și condițiile
în care pot refuza semnarea acestora.

• Spre exemplu: În domeniul achizițiilor publice, rolul ordonatorului principal de credite, care nu poate
fi întotdeauna un specialist în domeniul achizițiilor publice, constă exclusiv în semnarea acestor
documente în vederea învestirii lor cu formulă de autoritate. Astfel, ca urmare a aplicării prevederilor
Codului Administrativ, ordonatorul principal de credite va răspunde doar pentru aspecte de
oportunitate, iar personalul de specialitate care a întocmit, avizat sau contrasemnat, după caz, va
răspunde pentru aspectele tehnice și/sau de legalitate.


