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Incompatibilitatea =  1. Faptul de a fi incompatibil; nepotrivire, necompatibilitate. 2. Interzicere (prevăzută de lege) de a 

cumula două funcții, două atribuții care, prin caracterul lor, sunt contradictorii. 

 

Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicți-

onar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002 
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 Incompatibilităţile de funcţie sunt 
acele situaţii în care un ales local (primar, 
viceprimar, consilier local sau judeţean, pre-
fect sau subprefect) sau un funcţionar public 
ocupă mai multe funcţii în acelaşi timp, în 
ciuda faptului că acest cumul de funcţii este 
interzis prin lege. 

 În cazul aleşilor locali, starea de 
incompatibilitate apare doar după validarea 
mandatului. În situaţia în care alesul local nu 
a renunţat la funcţia deţinută înainte de a fi 
numit în funcţia ce creează această stare de 
incompatibilitate, el are la dispoziţie 15 zile 
pentru a face acest lucru. În caz contrar, la 
propunerea secretarului unităţii administrativ
-teritoriale, prefectul va emite un ordin prin 
care să constate încetarea de drept a man-
datului de ales local la data împlinirii terme-
nului de 15, sau, după caz, 60 de zile, ordin 
care poate fi atacat la instanţa de contencios 
administrativ competentă. Sesizarea secre-
tarului unităţii administrativ-teritoriale poate fi 
făcută de oricine. 

 În ceea ce priveşte funcţionarii pu-
blici, aceştia nu au voie să deţină alte funcţii 
sau să desfăşoare alte activităţi, indiferent 
dacă sunt sau nu remunerate, în cadrul au-
torităţilor sau instituţiilor publice, în cadrul 
cabinetului unui demnitar (în afara cazului în 
care funcţionarul este suspendat din funcţia 
publică pe durata numirii sale), în cadrul 
regiilor autonome, societăţilor comerciale ori 
în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul 
public, sau în calitate de membru al unui 
grup de interes economic.  

 Starea de incompatibilitate nu se 
aplică însă atunci când funcţionarul în cauză 
este desemnat printr-un act administrativ în 
temeiul actelor normative aflate în vigoare 
să reprezinte interesele statului în legătură 
cu activităţile desfăşurate de operatorii eco-
nomici cu capital ori patrimoniu integral sau 
majoritar de stat, să participe în calitate de 
reprezentant al autorităţii ori instituţiei publi-
ce în cadrul unor organisme  sau organe 
colective de conducere, sau exercită un 
mandat de reprezentare, pe baza desemnă-
rii de către o autoritate sau instituţie publică.  

 La fel, un funcţionar public nu se 
află în stare de incompatibilitate dacă este 
desemnat prin act administrativ pentru a 
face parte din echipa de proiect finanţat din 
fonduri comunitare nerambursabile 
postaderare, precum şi din împrumuturi ex-
terne contractate sau garantate de stat ram-
bursabile sau nerambursabile, cu excepţia 
funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca 
auditor sau atribuţii de control asupra activi-
tăţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţio-
narilor publici care fac parte din echipa de 
proiect, dar pentru care activitatea desfăşu-
rată în cadrul respectivei echipe generează 
o situaţie de conflict de interese cu funcţia 
publică pe care o ocupă. 

 O excepţie de la regulă pentru 
funcţionarii publici, funcţionarii publici parla-
mentari şi funcţionarii publici cu statut speci-
al o constituie funcţiile sau activităţile în do-
meniile didactic, al cercetării ştiinţifice şi cel 
literar-artistic. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoriile săptămânii 

 În cadrul primăriei X lucrează funcţiona-

rul Y. Acesta, pe lângă funcţia deţinută în cadrul 

primăriei, este profesor la facultatea Z. Funcţiona-

rul W află despre asta şi, crezând că nu este legal 

ca funcţionarul Y să deţină ambele funcţii, depune 

o sesizare în legătură cu asta la Agenţia Naţională 

pentru Integritate. În urma investigaţiei ulterioare, 

ANI conclude că este perfect legal ca funcţionarul 

Y să deţină ambele funcţii, fiindcă poziţiile din 

domeniul didactic sunt una din excepţiile accepta-

te de lege. 

 Consilierul local A este ales în funcţia de 

viceprimar al oraşului R. La câteva luni după validarea 

mandatului său de viceprimar, se află că acesta conti-

nuă să îşi exercite şi funcţia de consilier local. Indignat, 

un cetăţean depune o sesizare la organele de aplicare a 

legii care se ocupă cu acest gen de situaţii. În urma 

sesizării, viceprimarul A este supus unei investigaţii, 

care conclude că deţinerea celor două funcţii de către 

acesta este ilegală. Prin urmare, A este suspendat din 

funcţia de viceprimar, interzicându-se să ocupe vreo 

funcţie publică în următorii trei ani, şi fiind supus unor 

sancţiuni, şi fiind supus măsurilor disciplinare prevăzute 

de lege. 

Orice asemănare între cele două istorioare nu este întâmplătoare. Dacă le găsiți, înseamnă că vă 

pasă! Scrieți-ne și vom încerca să facem ceva ÎMPREUNĂ! 


