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Abstract: The administrative code regulates not only the general regime of 

legal relationships between civil clerks and public authorities and 
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administration. This aims to provide a record of all paid staff from public 

funds in the public administration, and not just civil clerks, as it was 

stipulated in former regulations. 
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 Codul administrativ1 reglementează nu numai regimul general al 

raporturilor  juridice dintre funcționarii publici și autoritățile și instituțiile 

publice ci și regimul specific al personalului contractual din administrația 

publică. Prin aceasta s-a urmărit să existe o evidență a întreg personalului 

plătiit din fondurile publice din administrația publică, și nu numai a 

funcționarilor publici, așa cum a existat în vechea reglementare. 

 In administrația publică își desfășoară activitatea pe lângă funcționarii 

publici și personal contractual încadrat în baza unui contract individual de 

muncă   sau contract de management cărora li se aplică  prevederile  din Codul 

administrativ ca o lege specială și în completare, prevederile Legii nr. 

53/2003 privind Codul Muncii precum și alte legi speciale care reglementează 

regimul aplicabil anumitor categorii de personal sau contractului de 

management. 

 Personalul contractual poate ocupa atat funcții de execuție cât și 

funcții de conducere dar, spre deosebire de funcționarii publici  nu poate 

desfășura activități care implică exercitarea de prerogative de putere publică. 

Personalul din cadrul  cabinetelor  și cancelariei au rolul de a sprijini 

activitatea demnitarilor și aleșilor locali respectiv a prefectului. 

 In Codul administrativ sunt prevăzute condițiile care trebuie să fie 

îndeplinite de o persoană pentru a fi angajată pe o funcție contractuală2 la fel 

cum sunt prevăzute condiții pentru ocuparea unei funcții publice, cu unele 

                                                           
1 Aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, Publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019 
2 Art. 542 din Codul administrativ. 
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diferențe, apreciem noi, semnificative. Astfel pentru a putea fi funcționr 

public o persoană trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în țară. Pentru 

o funcție contractuală persoana poate fi cetățean și a altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European. 

Mai mult,  pot fi angajați și cetățeni străini, cu condiția respectării regimului 

stabilit pentru aceștia prin legislația specifică.3 

 Spre deosebire de condițiile care sunt prevăzute pentru ca o persoană 

să poată ocupa o funcție publică, în cazul personalului contractual nu se mai 

cere condiția de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic, de a avea 

vărsta de minimum 18 ani împliniți și să nu fi fost lucrător al Securității sau 

colaborator al acesteia ( condiție care ar fi putut fi menținută doar pentru 

cetățenii români). In schimb, se prevede , cu referire la contractul individual 

de muncă , că acesta nu poate conține clauze de confidențialitate sau clauze 

de neconcurență.  

 Potrivit art. 544 alin 1 din Codul administrativ „  au dreptul  la 

organizarea unui cabinet care funcționează în cadrul  instituțiilor pe care le 

conduc sau în cadrul cărora își desfășoară activitatea: 

a) Prim-ministrul; 

b) Viceprim-ministrul; 

c) ministrul de stat, ministrul și ministrul delegat; 

d) secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al 

Guvernului și șeful Cancelariei Prim-ministrului; 

e) consilierul de stat,  secretarul de stat și subsecretarul de stat și 

asimilații acestora din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, 

din cadrul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale; 

f) conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice 

centrale, cu rang de secretar de stat; 

g) președintele consiliului județean; 

h) primarii; 

i) vicepreședinții consiliilor județene; 

j) viceprimarii.” 

In cadrul instituției prefectului se organizează și funcționează cancelaria 

prefectului, compartiment organizatoric distinct format din 6 persoane. 

 Față de reglementarea anterioară a crescut numărul celor îndreptățiți 

la organizarea unui cabinet, de exemplu, la nivelul administrației publice 

locale Codul administrativ a a prevăzut acest drept și pentru vicepreședinții 

consiliilor județene (2 posturi) și viceprimari (2 posturi pentru viceprimarii 

                                                           
3 Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, 
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sectoarelor municipiului București, un post pentru viceprimarii comunelor, 

orașelor și municipiilor). 

      Personalul din cadrul cabinetului și cancelariei este numit sau eliberat din 

funcție doar pe baza propunerii demnitarilor, aleșilor locali sau prefectului. 

Ca urmare,  aceștia nu vor da examen sau concurs, numirea se face din 

considerente personale, ceea ce înseamnă că atunci când mandatul persoanei 

care a propus numirea încetează, acest personal urmează să fie eliberat din 

funcție întrucât își defășoară activitatea în baza unui contract individual de 

muncă pe durată determinată. 

 In ce privește drepturile și obligațiile  personalului contractual 

încadrat în baza unui contract individual de muncă, acestea sunt prevăzute în 

legislația privind raporturile de muncă și contractele colective de muncă 

direct aplicabile. Personalul contractual încadrat în baza unui contract de 

management exercită drepturile și îndeplinește obligațiile stabilite de 

legislația direct aplicabilă și cele prevăzute în contractul de management. 

 Ca o noutate, și personalul contractual trebuie să depună declarații de 

avere și de interese în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și 

completările ulterioare.4 

 Ca și funcționarii publici, personalul contractual are dreptul și 

obligația de a-și îmbunătăți pregătirea profesională scop în care autoritățile și 

instituțiile publice  trebuie să elaboreze planul  anual de perfecționare 

profesională al acestora și să prevadă în buget sumele necesare pentru plata 

programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de 

Institutul Național de Administrație sau de alți furnizori, prcum și a 

cheltuielilor de cazare , masă și transport. 

 Personalul contractual, cu excepția celui încadrat la cabinetul 

demnitarilor și aleșilor locali și la cancelaria prefectului, poate ocupa un post 

vacant sau temporar vacant prin concurs sau examen în baza unui regulament-

cadru aprobat prin hotărâre de Guvern. In completarea acestuia, ordonatorul 

de credite poate stabili criterii proprii de selecție în funcție de cerințele 

postului. Referitor la promovare, aceasta se poate face ,de regulă, pe un post 

vacant sau prin transformarea postului din statul de funcții într-unul de nivel 

imediat superior. 

 Ordonatorii  de credite au competența de a soluționa contestațiile în 

legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condițiile legii, 

personalului contractul. Impotriva măsurilor pe care le dispun ordonatorii de 

                                                           
4 Legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru moificarea 

și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. 
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credite în soluționarea contestațiilor, persoana nemulțumită se poate adresa 

instanței de contencios administrativ sau instanței judecătorești competente, 

în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării 

contestației în scris. 

 Activitatea profesională a personalului contractual este apreciată 

anual, ca urmare a evaluării performanțelor individuale, de către conducătorul 

instituției, la propunerea șefului ierarhic, prin acordarea de calificative: foarte 

bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător. In acest scop, ordonatorii principali 

de credite stabilesc criterii de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale în funcție de nivelul funcției deținute de persoana evaluată. 

 Gestiunea curentă a personalului contractual și a funcțiilor deținute de 

acesta se realizează la nivelul fiecărei  autorități și instituții publice, de către 

compartimentul de resurse umane. Este prevăzută obligația pentru autoritățile 

și instituțiile publice de a transmite informații cu privire la personalul 

contractual propriu, instituțiilor publice care au atribuții în centralizarea sau 

gestionarea informațiilor cu privire la pesonalul din sectorul bugetar sau în 

elaborarea de politici publice cu privire la acesta. 

 La fel ca și pentru funcționarii publici, Codul administrativ cuprinde 

reglementări privind normele de conduită pentru personalul contractual, 

norme care au un caracter obligatoriu. Autoritățile și instituțiile publice au 

obligația de a urmări respectarea normelor de conduită de către personalul 

contractual sens în care trebuie să rezolve petițiile și sesizările privind 

încălcarea acestora, să informeze personalul contractual propriu cu privire la 

conduita ce trebuie respectată, să informeze publicul cu privire la conduita 

profesională la care este îndreptățit să se aștepte, să elaboreze analize și 

rapoarte privind respectarea normelor de conduită. 

 Autoritățile și instituțiile publice trebuie să asigure transparența cu 

privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual. In 

acest scop întocmesc rapoarte anuale care se comunică ministerului cu 

atribuții în domeniul administrației publice, se publică pe pagina de internet 

iar publicarea se anunță prin comunicat difuzat printr-o agenție de presă. 

 Ca o concluzie apreciem ca fiind binevenite prevederile din Codul 

administrativ referitoare la personalul contractual ,întrucât și salarizarea 

acestora se face potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și era necesară o evidență la nivel național cu privire la acest 

personal pe de o parte, iar pe de altă parte o reducere a diferențelor dintre 

obligațiile pe care le aveau funcționarii publici și cele ale personalului 

contractual, care în opinia noastră erau considerabile în vechea reglementare. 


