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autorităţilor administraţiei publice pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii personalului salariat. În acest sens, politica 

de personal are în vedere pregătirea, recrutarea, promovarea şi 

perfecţionarea funcţionarilor publici şi a celorlalţi salariaţi, 

relaţiile în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi cu 

beneficiarii administraţie, calităţile, stilul şi metodele utilizate 

de managerii specializaţi în administraţia publică. 

SECŢIUNEA 4  
Teoria funcţiei publice în statele europene 

4.1. Dreptul funcţiei publice 

În majoritatea ţărilor europene, dreptul funcţiei publice 

presupune un set de reguli aplicabile unor agenţi, care 

corespunde definiţiei stricte a funcţionarului, nucleu în jurul 

cărora gravitează dispoziţii mai restrânse sau mai numeroase 

aplicabile altor categorii de angajaţi din sectorul public.89 

În toate statele membre ale Uniunii Europene, 

funcţia publică constituie, fără îndoială, sectorul sistemului 

politico-administrativ cel mai marcat de tradiţia şi istoria 

naţională şi cel mai puţin afectat de integrarea europeană. 

Până acum, nici unul dintre tratatele europene nu a prevăzut 

competenţele comunitare pentru organizarea funcţiei publice. 

Tratatul de la Amsterdam nu a schimbat cu nimic această 

tradiţie. Altfel spus, Uniunea Europeană nu are competenţele 

necesare pentru a reglementa funcţia publică şi nici pentru a 

reforma administraţiile publice sau pentru a reorganiza 

                                                           
89 Ziller J., Administrations comparees. Les systemes politico-
administratifs de 1' Europe des Douze, Editions Montchrestien, Paris, 
1993, p. 350. 
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structurile administrative şi organizaţionale din statele 

membre.90 

Din contră, faptul că Uniunea Europeană nu are 

competenţe în ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice, 

acest lucru nu semnifică deloc că integrarea europeană nu are 

efecte asupra serviciilor publice naţionale, care sunt din ce în 

ce mai mult influenţate de procesul de unificare europeană. În 

ceea ce priveşte Dreptul administrativ naţional, în general, şi 

Dreptul funcţiei publice, în special, sunt din ce în ce mai mult 

marcate de jurisprudenţa CJCE. În plus, sistemele juridice şi 

administrative ale statelor membre sunt supuse unui proces de 

adaptare pentru a putea răspunde exigenţelor de transpunere 

şi de aplicare a dreptului comunitar. Europenizarea 

administraţiilor publice se face prin transferul din ce în ce mai 

accentuat al domeniilor politice în sfera competenţelor 

Uniunii Europene şi comunităţilor.91  

Aceste consecinţe reprezintă o constantă a doctrinei 

de drept public, motiv pentru care funcţia publică apare ca 

fiind unul din elementele predilecte ale comparatiştilor şi un 

criteriu de evaluare a legislaţiilor statelor integrate într-o 

formulă administrativ-politică, precum Uniunea Europeană.92 

Funcţia publică şi funcţionarul public sunt instituţii 

juridice ale dreptului public, în general, şi ale dreptului 

administrativ, în particular, care s-au conturat ca atare într-o 

                                                           
90 Polet Robert, „Civil Services in the Europe of Fifteen: Realities and  
Perspectives“, Eipascope 1992/2, p. 21 
91 Bossaert, Danielle Demmke Christoph, Koen Nomden, Polet Robert, 
„Civil Services in the Europe of Fifteen: Trends and New 
Developments“,EIPA, 2001, p.23 
92 Ziller J., Egalite et merite. L`acces de la fonction publique dans les Etats 
de la Communaute europeenne, EIPA, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1988., 
p.350 
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continuă dispută între doctrină, jurisprudenţă şi 

reglementare.93 

Profesorul J.Ziller propune două elemente juridice 

formale care definesc funcţia publică. Primul este că 

funcţionarii publici sunt numiţi unilateral de stat pe baza 

dreptului public(statutul funcţionarilor publici) care defineşte 

termenii de bază ai relaţiei dintre funcţionarul public şi stat. 

Nici un contract nu este negociat sau stabilit între 

funcţionarul public şi stat, dar legea defineşte efectivele 

obligaţii şi drepturi generate de o astfel de relaţie. 

În mod tradiţional, în spaţiul european, noţiunea de 

„funcţie publică”, s-a impus ca o noţiune fundamentală a 

dreptului public, în special a dreptului administrativ, ea fiind 

strâns dimensionată de noţiunea de activitate, autoritate, 

organ etc.94  

Un organ de stat sau o autoritate publică, în general, 

din punct de vedere structural, cuprinde trei elemente: a) 

competenţa; b) mijloace materiale-financiare şi c) personalul, 

iar personalul, la rândul său, este structurat pe compartimente, 

linii ierarhice şi funcţii, dintre care numai unele ne apar ca 

fiind funcţii publice. Autorităţile publice, inclusiv cele 

administrative, sunt înzestrate cu atribuţii necesare îndeplinirii 

sarcinilor ce le revin în conformitate cu care exercită 

competenţe determinate, participând în baza capacităţii 

juridice pe care o au la raporturi juridice de autoritate în nume 

propriu.95 

                                                           
93 Tofan Apostol Dana , Instituţii administrative europene, Ed.C.H.Beck, 
Bucureşti, 2006, p.153 
94 Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediţia a IV-a, 
Ed.AllBeck, 2005, p. 547. 
95 Santai I., Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. I, Editura 
Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, p.127 
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Totuşi, se poate concluziona că nu toate atribuţiile 

unei autorităţi publice implică şi exerciţiul puterii publice, 

existând în cadrul instituţiei respective şi structuri 

funcţionale cum ar fi relaţii cu publicul, contabilitate, 

secretariat arhivă ş.a. 

Comparaţiile asupra evoluţiei funcţiilor publice oferă 

un tablou contrastant în doctrina din statele europene.96 

In toate statele europene există tradiţii privind 

reglementarea funcţiei publice, care nu trebuie însă raportate la 

existenţa unui statut general aplicabil tuturor funcţionarilor. 

În funcţie de ţara de referinţă, conceptul de funcţie 

publică are mai multe accepţiuni şi, în consecinţă, mai multe 

arii de cuprindere. În majoritatea cazurilor, nu există o 

definiţie legală riguroasă a acestei noţiuni şi, pentru a se 

preciza sensul acesteia, trebuie să se recurgă la practica şi 

doctrina administrativă. 

În sensul larg al termenului, se poate înţelege prin 

funcţie publică, ansamblul persoanelor aflate la dispoziţia 

guvernanţilor pentru a face să funcţioneze serviciile publice.97 

În sens organic este vorba de ansamblul personalului din 

administraţie. Personalul are o compunere diversificată şi 

cuprinde categorii extrem de variate. Uneori, în aceeaşi 

perspectivă organică, funcţia publică desemnează doar o parte 

din ansamblului personalului administrativ.   

                                                           
96 Debbasch C.: Funcţia publică în Europa, Paris 1981; Ziller, J., 
Administrations comparees: les systemes politico-administratifs de 
l'Europe des Douze,,  Montchrestien, Paris 1993 
97 Peiser G., Droit administratif. Fonction publique de l'Etat et territorial. 
Domaine public.Exropriation, requisitions. Travaux publics, ed. a 13-a, 
MEMENTOS DALLOZ, serie droit public-science politique, Paris, 1995, 
p. 5. 
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În sens material, este vorba de activitate constând în 

colaborarea în mod permanent şi cu titlu profesional la acţiune 

a persoanelor publice ale administraţiei 

Noţiunea de funcţie publică, contrar aparenţelor, este 

dificil de tradus cu exactitate în diferite ţări europene, într-o 

analiza comparativă, riscurile de contrasens fiind mai 

numeroase decât în cazul altor instituţii referitoare la 

administraţie.98 Potrivit doctrinei de drept public, noţiunea de 

„funcţie publică” apare ca fiind unul din elementele predilecte 

ale comparatiştilor raportate la analiza legislaţiilor statelor 

europene.99 Dacă trecem peste meandrele istoriei şi ne oprim 

numai la expresiile actuale, Putem reţine că legislaţiile 

naţionale şi doctrina europeană sunt dominate de expresia 

franceză „fonction publique”, precum şi de cea britanică „civil 

service”, fără a susţine că cele două noţiuni se suprapun, 

întrucât ele mai degrabă apar ca noţiuni opuse, cea franceză 

evocând filozofia „etatică”, cea britanică evocând filozofia 

„liberală”.100 Dincolo de expresiile specifice altor limbi (de 

exemplu offentlichen Dienst în germană; funcţionario în spaniolă şi 

portugheză; impiegrto civile în italiană etc), doctrina şi legislaţiile 

naţionale, inclusiv de limba engleză sau franceză, au folosit şi 

folosesc şi alte expresii, care în limba română ar putea fi 

traduse astfel: agent public, funcţionar de stat, servitorul 

coroanei, manager public etc. Expresia franceză face trimitere 

la puterea publică, la autoritate şi dominaţie din partea 

                                                           
98 Tofan Apostol Dana , Instituţii administrative europene, Ed.C.H.Beck, 
Bucureşti, 2006, p.154 
99 Ziller J., Egalite et merite.  L`acces de la fonction publique dans les 
Etats de la Communaute europeenne, EIPA, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1988 
100 Ziller J., Administrations comparees: les systemes politico-
administratifs de l'Europe des Douze, Montchrestien, Paris, 1993, p. 350 
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statului. Expresia engleză pune în evidenţă mai mult „statul în 

serviciul cetăţeanului”. 101 

Funcţia publică se poate defini – în sensul cel mai 

larg al conceptului – ca reprezentând o situaţie juridică 

predeterminată normativ constituită dintr-un complex unitar 

de drepturi şi obligaţii, prin a căror realizare se înfăptuieşte în 

mod specific competenţa unui organ de stat exercitându-se 

puterea publică în conformitate cu atribuţiile ce revin 

autorităţii respective. 

Funcţia publică apare ca o grupare de atribuţii şi de 

competenţe în scopul de a satisface interese generale, întrucât 

orice putere socială se legitimează numai prin finalitatea sa de 

interes public, neputându-se admite ca ea să fie utilizată în 

scopuri personale.102 

4.2. Subdiviziunile funcţiei publice 

În statele membre ale Uniunii Europene se disting trei 

moduri în care putem subdiviza funcţia publică103. Aceste 

subdiviziuni sunt următoarele: a) categorii de personal, b) 

nivelurile administrative, c) subsectoarele. 

a) Categorii de personal. În unele state membre 

UE, subdiviziunea în diferite categorii de personal cu statut  

juridic diferit este o caracteristică esenţială a organizării 

oficiale a funcţiei publice. 

În Germania, categoriile de funcţie publică 

corespund cu cele trei niveluri de guvernare -federal, land şi 

                                                           
101 Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol.1, Ed.All Beck, 
Bucureşti, 2001, p.525 
102 Postelnicu Romeo, Statutul funcţionarilor publici, teză de doctorat 
ASE, Bucureşti, 2006, p.49 
103 Bossaert, Danielle Demmke Christoph, Koen Nomden, Polet Robert, 
„Civil Services in the Europe of Fifteen: Trends and New 
Developments“,EIPA, 2001, p.27 
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local (Kreise, Gemeinden) Astfel, în administraţia publică din 

Germania putem distinge: funcţii publice exercitate de 

funcţionari de profesie cu un statut de drept public; funcţii 

publice exercitate de angajaţi cu statut de drept privat; funcţii 

publice în care sunt angajaţi lucrători pe bază de contract. 

În Danemarca există trei categorii de personal 

angajate în funcţia publică: funcţionari publici; personal 

angajat pe bază de convenţii civile colective; personal angajat 

cu contract individual de muncă. 

Aceeaşi distincţie privind cele trei categorii de 

personal se aplică tuturor  funcţiilor publice în Austria şi 

Luxemburg. 

b) Nivelurile administrative. În anumite ţări, 

administraţia publică este special organizată în funcţie de 

nivelurile de guvernare. Exemplul tipic îl reprezintă 

administraţia publică din Franţa, pe care o putem subdiviza în 

funcţia publică de stat, funcţia publică teritorială şi funcţia 

publică spitalicească, care cuprinde numeroase „corpuri” sau 

cadre angajate (la nivel regional sau local). 

Un alt exemplu de administraţie publică organizată în 

niveluri de guvernare este Belgia, unde trebuie făcută 

distincţia între funcţia publică federală, funcţia publică a 

regiunilor şi comunităţilor şi funcţia publică locală (provincii 

şi municipalităţi)104. Cele trei regiuni (Flandra, Wallonia şi 

Bruxelles) şi cele trei comunităţi (comunitatea flamandă, 

comunitatea franceză şi comunitatea germanofonă) au fiecare 

propria lor funcţie publică. Totuşi, instituţiile comunităţii 

flamande şi ale regiunii flamande au fuzionat. Anumite măsuri 

se aplică tuturor funcţionarilor publici din Belgia.  

                                                           
104 Maes, R., „Das Recht des Öffentlichen Dienstes in Belgien“ în Magiera 
et Siendentopf, op. cit. 1994, p. 67-140 
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Distincţia dintre diferitele niveluri de guvernare este în 

egală măsură pertinentă în cazul Suediei şi al Finlandei. În 

Suedia putem distinge funcţia publică centrală, funcţia 

publică a comunităţilor, funcţia publică locală. În Finlanda 

facem distincţia între guvernul central şi guvernul local. 

Trebuie să amintim în această categorie Marea Britanie, 

unde putem face distincţia între guvernul central, pe de o 

parte, şi guvernul local, pe de altă parte. Civil Service (funcţia 

publică) şi Military (forţele armate) se subordonează 

administraţiei centrale. Administraţia locală cuprinde mai ales 

serviciile sociale şi poliţia. În Marea Britanie, funcţia publică 

se limitează la personalul ministerelor şi al numeroaselor 

agenţii.105 

c) Subsectoarele. Administraţiile publice a căror 

principală caracteristică, pe plan organizaţional, este 

subdiviziunea în sectoarele funcţionale sunt cele ale Irlandei, 

Italiei şi Olanda.  

În Irlanda, sectoarele diferite sunt reprezentate de 

funcţia publică (care înglobează doar personalul din 

ministerele centrale) poliţia, apărarea, învăţământul, 

întreprinderile publice non-comerciale, sănătatea publică şi 

guvernul local. 

În Italia putem distinge sectoare de stat şi sectoare ale 

administraţiei publice. Enti pubblici non economici, entităţile 

regionale şi locale, sănătatea publică, entităţile şi instituţiile de 

cercetare fac parte din alte sectoare. În Italia, marea majoritate 

a funcţionarilor publici sunt angajaţi conform legislaţiei 

muncii. Funcţionarii care au un statut de drept public sunt 

directorii care conduc anumite direcţii din ministere, prefecţii, 

diplomaţii, profesorii universitari, judecătorii. 

                                                           
105: O’Toole, Barry J., Jordan, Grant (ed). Next Steps, Improving 
Management in Government Darthmouth, Aldershot, 1995, p. 99-118. 
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Începând din 1993, în Olanda funcţia publică este 

împărţită în opt sectoare: personalul civil al administraţiei 

centrale, aparatul judiciar, poliţia, învăţământul şi cercetarea, 

forţele armate, provinciile, municipalităţile şi companiile de 

apă. 

În majoritatea statelor europene, termenul „funcţionar 

de stat” este folosit în relaţie cu munca prestată de persoană, 

dar aceasta adesea cere interpretare. În Europa există două 

grupuri de ţări în care situaţiile sunt diferite. Primul grup este 

constituit din ţări cu tradiţii stabile de funcţii publice 

profesioniste, care sunt independente relativ de politic. Aceste 

ţări sunt unele state membre ale UE şi altele situate în aşa 

numita zonă economică europeană. Al doilea grup de ţări sunt 

cele fost comuniste, unde nu există distincţii aparente între 

aparatul partidelor politice, administraţia publică şi ideea de 

stat ca realitate independentă. Ţările din a doua categorie face 

eforturi de a crea sisteme de funcţie publică pentru a se 

apropia de primul grup de state. 

În majoritatea statelor UE, majoritatea angajaţilor 

publici au statut de funcţionari publici. Aceasta înseamnă că 

sunt guvernaţi de o lege a funcţiei publice, care este o lege 

publică, şi nu de legislaţia muncii, care constă în legi private 

sau civile aplicabile relaţiilor dintre angajaţii şi angajatorii 

sectorului privat. Funcţiile publice din Belgia, Franţa, 

Grecia, Irlanda, Olanda, Portugalia, Suedia şi Spania 

numără majoritatea angajaţilor publici. Funcţiile publice din 

Austria, Luxemburg, Italia, Germania şi Danemarca se 

limitează în principiu la posturi de autoritate publică. 

Personalul contractual poate să coexiste cu funcţionarii 

publici în ambele cazuri.  

Astfel, însăşi noţiunea de “funcţionar” este departe 

de a avea un înţeles uniform, ea cuprinzând persoane aflate în 
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ipostaze diferite, în funcţie de legislaţia fiecărei ţări, şi care 

sunt angajate cu titlu permanent sau temporar.  

Pentru o bună înţelegere a noţiunii de funcţionar, 

trebuie luate în considerare două tipuri de definire a acesteia: 

a) Definiţia organică, care impune a fi consideraţi 

funcţionari cei ce lucrează mai mult sau mai puţin direct în 

sectorul public, în servicii de drept public în cadrul unităţilor 

teritoriale sau în serviciile publice economice şi sociale 

dependente de stat sau de colectivităţile teritoriale. De 

exemplu, în Franţa sunt consideraţi funcţionari agenţii din 

serviciile spitaliceşti, iar în Belgia cei de la căile ferate. 

b) Definiţia funcţională include în rândul funcţionarilor 

agenţii publici care exercită prerogative ale puterii publice sau 

care participă la apărarea intereselor statului şi ale 

colectivităţilor teritoriale. Într-o asemenea concepţie, sunt 

consideraţi funcţionari membrii forţelor armate, ai poliţiei şi ai 

altor forţe de ordine, cei care lucrează în magistratură, 

administraţie fiscală, diplomaţie, ca şi cei care îşi desfăşoară 

activitatea în ministere, organisme administrative ale 

colectivităţilor teritoriale, bănci centrale, în măsura în care 

persoanele în cauză exercită atribuţii ordonate, din sfera 

puterii de stat sau din aria dreptului public. O asemenea 

definiţie se apropie de concepţia germană, care face distincţie 

între funcţionari şi, respectiv, alţi salariaţi şi lucrători, 

considerându-se că numai primii sunt însărcinaţi să exercite 

prerogative ale puterii publice. Este, de altfel, şi concepţia 

unor instituţii europene, inclusiv a Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene. În Danemarca sunt considerate ca fiind 

funcţionari, persoanele care îndeplinesc cel puţin funcţia de 
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şef de birou, ceilalţi fiind consideraţi lucrători şi acestora li se 

aplică regimul contractelor colective. 106 

O categorie specială o reprezintă în unele state, cum ar 

fi Franţa, funcţionarii care deservesc pe şeful statului sau cei 

care lucrează pentru parlament. Statutul acestora, cât şi 

regimul aplicabil, le sunt, în general, stabilite printr-o legislaţie 

specială. 

În privinţa persoanelor care deservesc colectivităţile 

locale se întâlnesc mai multe situaţii. În Franţa, aceste 

persoane sunt considerate funcţionari şi beneficiază de un 

statut stabilit prin legi speciale, dar care este diferit de cel al 

funcţionarilor de stat. În Germania şi Spania, numai o parte 

dintre aceştia au statut de funcţionari, restul fiind consideraţi 

lucrători, iar în Marea Britanie toţi sunt lucrători (angajaţi pe 

bază de contract). 

SECŢIUNEA 5 
Fundamente constituţionale şi legale ale  

funcţiei publice 

Pentru a descrie dimensiunea funcţiilor publice107 

trebuie să ne referim la bazele legale ale construcţiei funcţiei 

publice. În acest sens, ne putem concentra pe definiţiile legale 

ale dimensiunii funcţiei publice, şi pe observarea tendinţelor 

din ţările europene privind limitele juridice pe care acestea le 

impun funcţiilor publice. 

 

                                                           
106 Funcţia publică. Studiu documentar. Camera Deputaţilor. 
Departamentul pentru informare parlamentară. 1998, p. 5 – 6 
107 Cardona F., Dimensiunea funcţiei publice în ţările europene - Tendinţe 
şi progrese, Seminar EIPA, Maastricht, 13-14 noiembrie 2000, p.12 
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