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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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 În general, sunt consideraţi ca 
făcând parte din categoria funcţionarilor 
publici toţi angajaţii din cadrul adminis-
traţiei publice, precum şi din diversele 
departamente ale guvernării. 

 Există două tipuri de funcţionari 
publici: funcţionarii publici, care lucrea-
ză pentru instituţiile şi agenţiile guverna-
mentale din cadrul unui stat, şi funcţio-
narii publici internaţionali, care sunt an-
gajaţi în cadrul unei instituţii internaţio-
nale. Aceştia din urmă nu sunt supuşi 
nici unei legislaţii naţionale, ci doar unui 
regulament intern, fiind convocate tribu-
nale speciale pentru a rezolva disputele 
în care sunt implicaţi. 

 Unul din cele mai vechi modele 
de funcţionar public este cel al Chinei. 
Sistemul chinez de administraţie publi-
că, pe lângă faptul că este, în acelaşi 
timp, şi una dintre cele mai vechi biro-
craţii din lume, este şi printre puţinele 
care utilizează, încă de la apariţia sa, 
sistemul de examinare competitivă pen-
tru a selecta funcţionarii publici. Aceştia 
sunt clasaţi în 27 de nivele, care deter-
mină ce poziţii pot ocupa aceştia în ca-
drul guvernului sau armatei, câtă putere 
politică deţine fiecare, şi nivelul de be-
neficii în domenii cum ar fi transporturile 
sau îngrijirea medicală. 

 În Statele Unite ale Americii 
este în vigoare Serviciul Civil Federal, 
format încă din 1871. Acesta este definit 
ca fiind toate poziţiile obţinute prin numi-
re în ramurile executivă, judecătoreas-
că, şi legislativă ale administraţiei State-
lor Unite, cu excepţia poziţiilor în cadrul 
serviciilor cu uniformă (ex.: armata). 
Serviciul este împărţit în Serviciul Com-
petitiv, compus din majoritatea poziţiilor 
de funcţionar public şi obţinute pe baza 
concursului bazat pe merit, şi Serviciul 
Exceptiv, compus din anumite categorii 
de poziţii din cadrul Serviciului Diploma-
tic, al F.B.I.-ului, şi altor agenţii având 
ca obiect securitatea naţională a S.U.A., 

pentru care nu se organizează nici un 
fel de concurs. 

 În ţările europene, principala 
diferenţă dintre sistemele acestora este 
ce poziţii sunt considerate a fi de funcţi-
onar public. În Franţa, de exemplu, sunt 
consideraţi a fi funcţionari publici atât 
angajaţii guvernamentali, cât şi angajaţii 
companiilor de stat. În Marea Britanie, 
doar angajaţii casei regale sunt consi-
deraţi funcţionari publici, nu şi cei ai 
Parlamentului, sau persoanele care lu-
crează într-unul din sectoarele publice, 
cum ar fi educaţia sau sistemul sanitar. 
În Spania, funcţionarii publici includ an-
gajaţii guvernamentali, angajaţii comuni-
tăţilor autonome, şi angajaţii municipali, 
toţi aceştia împărţiţi în trei categorii de 
posturi: posturi politice, posturi de func-
ţionari publici de carieră, şi posturi de 
funcţionar simplu, fiecare cu propriul 
său tip de concurs. 

 În ceea ce priveşte Uniunea 
Europeană, funcţionarii publici internaţi-
onali care lucrează pentru guvernarea 
acesteia în Serviciul Civil European, 
majoritatea în cadrul Comisiei Europe-
ne. Serviciul Civil European, birocraţia 
permanentă care se ocupă cu imple-
mentarea deciziilor luate de Parlamentul 
Uniunii Europene, îşi alege funcţionarii 
publici prin concursuri organizate de 
EPSO, şi sunt încadraţi în departamen-
te specializate pe una sau mai multe 
domenii de politici publice, numite Di-
rectorate Generale. Aceşti funcţionari 
sunt aleşi din toate statele membre ale 
Uniunii, cereându-li-se, printre altele, să 
vorbească cel puţin două dintre limbile 
oficiale ale Uniunii şi să deţină o diplo-
mă de licenţă în orice disciplină. Trebuie 
menţionat că indiferent de ce naţionali-
tate sunt funcţionarii publici europeni, 
eu nu deservesc decât interesele Uniu-
nii Europene, nu şi pe cele ale statului 
din care provin.  

 

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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“Cea mai bună cale de a te găsi pe tine însuţi este de a 
te pierde în a-i servi pe alţii.” 

(Mahatma Gandhi)  


