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Capitolul VIII. Sancţiunile disciplinare şi
răspunderea funcţionarilor publici
Art. 490. Tipuri de răspundere. (1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu
vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau
penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a
proiectelor de acte administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora,
cu încălcarea prevederilor legale, atrage răspunderea acestora în condiţiile legii.
(3) Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea
ori avizarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale,
cu respectarea prevederilor art. 437 alin. (3).
(4) Refuzul funcţionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori
aviza actele şi documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris şi motivat în termen
de 5 zile lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepţia situaţiilor în care prin acte
normative cu caracter special sunt prevăzute alte termene, şi se înregistrează într‑un
registru special destinat acestui scop.
(5) Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori
avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor
prevăzute la alin. (2), fără a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului
prevăzut la alin. (4), răspund în condiţiile legii.
Art. 491. Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituţia publică.
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într‑un drept al său sau într‑un
interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva
autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve
cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.
(2) În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul
autorităţii sau instituţiei publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanţa judecătorească
constată vinovăţia funcţionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata
daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică.
(3) Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta
a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 492. Răspunderea administrativ‑disciplinară. (1) Încălcarea cu vinovăţie
de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care
o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie
abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ‑disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţa nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest
caracter;
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g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în
care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii,
conform prevederilor legale;
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege
pentru funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi
incompatibilităţi;
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public
nu acţionează pentru încetarea acestora într‑un termen de 15 zile calendaristice de
la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul
funcţiei publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.
(3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5‑20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10‑15% pe o perioadă de până la un an
de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într‑o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până
la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcţia publică.
(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică
următoarele sancţiuni disciplinare:
a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), se aplică una
dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b);
b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b)‑f);
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e)‑h), se aplică una dintre
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c)‑f);
d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i)‑k) şi m), se aplică una
dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3);
e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancţiunea
disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. f), în condiţiile prevăzute la art. 520;
f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3).
(5) Pentru funcţionarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se
aplică prin transformarea funcţiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare
a sancţiunii disciplinare. Pentru funcţionarii publici de conducere în situaţia în care
sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) nu se poate aplica pentru că nu există o funcţie
publică de conducere de nivel inferior vacantă în cadrul autorităţii sau instituţiei
publice, se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. c).
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(6) La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va
ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta
a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală
în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele
acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentului cod.
(7) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară
aferentă abaterii disciplinare celei mai grave.
(8) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data
sesizării comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii
abaterii disciplinare, cu excepţia abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu
privire la incompatibilităţi, pentru care sancţiunea disciplinară se aplică în condiţiile
prevăzute la art. 520 lit. b).
(9) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară
şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la
dispunerea clasării ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa
judecătorească dispune achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea
aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situaţii, procedura angajării
răspunderii disciplinare se reia şi sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel
mult un an de la data reluării.
(10) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public
a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea
administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice
accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a
dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul autorităţii ori instituţiei
publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei
publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate
influenţa cercetarea administrativă.
(11) În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă
aplicarea prevederilor alin. (10), persoana care are competenţa numirii în funcţia
publică are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public într‑o funcţie
publică corespunzătoare nivelului de studii, cu menţinerea drepturilor salariale avute.
Art. 493. Aplicarea sancţiunilor disciplinare. (1) Sancţiunile disciplinare
prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b)‑f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă
a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului
public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului
public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile
disciplinare care i se impută se consemnează într‑un proces‑verbal şi nu împiedică
finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii.
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) se aplică şi direct de
către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile
prevăzute la art. 520 lit. b).
(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. a) se poate aplica
şi direct de către conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a
dispoziţiilor alin. (1).
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b)‑f) se aplică de
conducătorul instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină.
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Art. 494. Comisia de disciplină. (1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
se constituie comisii de disciplină. Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative,
fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având
următoarea competenţă[1]:
a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (2),
cu excepţia abaterii disciplinare referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 492
alin. (2) lit. l);
b) propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici;
c) sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea
demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea
disciplinară referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l), în
vederea verificării şi soluţionării.
(2)[2] Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale
reprezentative sau afiliate la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate
ori, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici
pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat.
(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după
caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor
publice să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare.
(4) Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 5 înalţi
funcţionari publici, numiţi prin decizie a prim‑ministrului, la propunerea ministrului
cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 396 alin. (2)
şi alin. (5)‑(10).
(5) Comisia de disciplină pentru secretarii generali ai comunelor, oraşelor şi
municipiilor se constituie la nivelul judeţului, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti
pentru secretarii generali ai sectoarelor municipiului Bucureşti, prin ordin al prefectului
şi este compusă din[3]:
a)[4] secretarul general al instituţiei prefectului din judeţul respectiv sau din Instituţia
Prefectului Municipiului Bucureşti, după caz;
b) secretarul general al judeţului sau secretarul general al municipiului Bucureşti,
după caz;
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor admi
nistrativ‑teritoriale din judeţul respectiv sau de secretarii generali ai sectoarelor
municipiului Bucureşti, după caz.

[1]
Partea introductivă de la alin. (1) al art. 494 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin
art. unic pct. 3 din O.U.G. nr. 63/2019, articol completat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2021.
[2]
Alin. (2) al art. 494 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din O.U.G.
nr. 63/2019, articol completat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2021.
[3]
Partea introductivă de la alin. (5) al art. 494 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin
art. unic pct. 3 din O.U.G. nr. 63/2019, articol completat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2021.
[4]
Lit. a) de la alin. (5) al art. 494 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 10
din O.U.G. nr. 4/2021.
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(6) Membrii supleanţi pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (5) sunt:
a) secretarul general al unităţii administrativ‑teritoriale reşedinţă de judeţ sau
secretarul general al unui sector al municipiului Bucureşti, după caz;
b) un reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul respectiv;
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor admi
nistrativ‑teritoriale din judeţul respectiv.
(7) Comisia de disciplină pentru secretarii generali ai judeţelor şi secretarul general
al Municipiului Bucureşti se constituie la nivel naţional, prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, şi este compusă din:
a) un funcţionar public din cadrul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei
publice;
b) un funcţionar public din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
c) un secretar general al judeţului, desemnat de majoritatea secretarilor generali
ai judeţelor şi de secretarul general al municipiului Bucureşti.
(8) Membrii supleanţi pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (7) sunt:
a) un funcţionar public din cadrul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei
publice;
b) un funcţionar public din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
c) un secretar general al judeţului, desemnat de majoritatea secretarilor generali
ai judeţelor şi de secretarul general al municipiului Bucureşti.
(81)[1] Normele privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor
de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura
disciplinară sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(9)[2] Abrogat.
Art. 495. Căi de atac. Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea,
după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
Art. 496. Cazierul administrativ. (1) Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare
a funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici eliberează caziere
administrative.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate
funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii.
(3) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) funcţionarului public, pentru propria situaţie disciplinară;

[1]
Alin. (81) al art. 494 a fost introdus prin art. unic pct. 4 din O.U.G. nr. 63/2019, articol completat
prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2021.
[2]
Alin. (9) al art. 494 a fost abrogat prin art. unic pct. 5 din O.U.G. nr. 63/2019, articol completat
prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2021. Menţionăm că, prin Decizia nr. 737/2020 (M. Of. nr. 1189 din
7 decembrie 2020), Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că
dispoziţiile art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici [corespondentul
art. 494 alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – n.r.], care prevedeau că modul
de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile,
modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sunt neconstituţionale.
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b) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi
desfăşoară activitatea;
c) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia
publică din categoria înalţilor funcţionari publici vacantă sau funcţia publică de
conducere vacantă, pentru funcţionarii publici care candidează la concursul de
promovare organizat în vederea ocupării acesteia;
d) preşedintelui comisiei de disciplină, pentru funcţionarul public aflat în procedura
de cercetare administrativă;
e) altor persoane prevăzute de lege.
Art. 497. Radierea sancţiunilor disciplinare. (1) Sancţiunile disciplinare se
radiază de drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492
alin. (3) lit. a);
b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare
prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b)‑e);
c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f);
d) de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s‑a anulat
actul administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public.
(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a)‑c) se constată
prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
Art. 498. Răspunderea contravenţională. (1) Răspunderea contravenţională a
funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie
în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului‑verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei
circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit
funcţionarul public sancţionat.
Legislaţie conexă: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
nr. 2201/2015 pentru aprobarea modelului de proces‑verbal de constatare a contravenţiilor
şi de aplicare a sancţiunilor (M. Of. nr. 641 din 24 august 2015).

Art. 499. Răspunderea civilă. Răspunderea civilă a funcţionarului public se
angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei
publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s‑au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent,
unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Art. 500. Ordinul sau dispoziţia de imputare. (1) Repararea pagubelor aduse
autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 499 lit. a) şi b) se dispune
prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau
a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei,
sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la
lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.

Art. 501-502
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(2) Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
(3) Ordinul sau dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii
ori respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu.
(4) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau
dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Art. 501. Măsuri suplimentare asociate angajării răspunderii penale. (1)
Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit
legii penale.
(2) În situaţia în care fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere
disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă.
(3) De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, în situaţia în care funcţio
narul public poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în
funcţia publică are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public
în cadrul autorităţii ori instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate
juridică a autorităţii ori instituţiei publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe
care funcţionarul public poate influenţa cercetarea.
(4) În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă
aplicarea prevederilor alin. (3), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică
are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public într‑o funcţie
publică corespunzătoare nivelului de studii, cu menţinerea drepturilor salariale avute.

Capitolul IX. Modificarea, suspendarea
şi încetarea raporturilor de serviciu
Secţiunea 1. Modificarea raportului de serviciu
Art. 502. Modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu. (1) Modificarea
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) transfer;
d) mutarea definitivă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei
structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile
prezentului cod;
e) mutarea temporară în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei
structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile
prezentului cod;
f) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau din
categoria înalţilor funcţionari publici;
g) promovare;
h) mobilitatea în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici.
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(2) În cazul funcţionarilor publici numiţi pe durată determinată modificarea temporară
a raporturilor de serviciu se poate face pe o perioadă mai mică sau egală cu perioada
pentru care au fost numiţi.
(3) Funcţionarilor publici numiţi într‑o funcţie publică de grad profesional debutant
li se pot aplica numai modalităţile de modificare temporară a raporturilor de serviciu
prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e).
(4) Funcţionarii publici numiţi pe durată determinată, precum şi funcţionarii publici
debutanţi pot fi promovaţi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(5) Funcţionarilor publici care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de
serviciu cu timp parţial nu le sunt aplicabile modalităţile de modificare temporară a
raporturilor de serviciu prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) şi f).
(6) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se dispune
prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 528 şi 530.
(7) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu
modificate temporar pe o funcţie publică de acelaşi nivel sau de nivel inferior, în
condiţiile prezentului cod, constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice
de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.
Legislaţie conexă: H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării în interesul serviciului (M. Of. nr. 797 din 18 septembrie 2018).

Art. 503. Mobilitatea în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici. (1)
Înalţii funcţionari publici sunt supuşi mobilităţii în funcţie şi prezintă disponibilitate la
numirile în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici.
(2) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici cuprinde ansamblul activităţilor şi deciziilor
generatoare de modificări ale raporturilor de serviciu ale înalţilor funcţionari publici,
în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici, realizate în interes public, pentru
desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi pentru dezvoltarea
profesională a înalţilor funcţionari publici.
(3) În situaţia în care în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici nu există
funcţie vacantă în vederea aplicării mobilităţii, mobilitatea poate fi dispusă, motivat,
pe o funcţie publică de conducere, numai cu acordul scris al funcţionarului public.
(4) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se realizează cu respectarea principiilor
privind legalitatea, imparţialitatea, obiectivitatea şi transparenţa.
(5) Mobilitatea nu poate fi realizată:
a) în acelaşi timp pentru toţi înalţii funcţionari publici dintr‑o autoritate sau instituţie
publică;
b) decât cel mult o dată pe an, pentru acelaşi funcţionar public.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. b), mobilitatea se poate realiza mai
mult de o dată într‑un an de activitate la cererea înaltului funcţionar public.
(7) Înaltul funcţionar public poate refuza mobilitatea dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată mobilitatea;
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d) motive familiale temeinice.
(8) Refuzul neîntemeiat de a da curs mobilităţii atrage eliberarea din funcţia
publică, în condiţiile legii.
Art. 504. Delegarea. (1) Delegarea reprezintă o modalitate de modificare a
raporturilor de serviciu ale funcţionarului public prin schimbarea locului muncii şi în
legătură cu atribuţiile stabilite prin fişa de post a acestuia.
(2) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care
este încadrat funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice
într‑un an.
(3) Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea;
d) motive familiale temeinice de natură a justifica refuzul de a da curs delegării.
(4) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui
an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al funcţionarului public.
(5) Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul, iar,
în cazul în care delegarea se face într‑o altă localitate decât cea în care funcţionarul
public îşi desfăşoară activitatea, autoritatea sau instituţia publică care îl deleagă
este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei
de delegare.
Art. 505. Detaşarea. (1) Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei
publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o
perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate
fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.
(2) Detaşarea se poate dispune pe o funcţie publică vacantă sau temporar vacantă.
(3) Detaşarea se poate dispune pe o funcţie publică de acelaşi nivel, cu respectarea
categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau într‑o funcţie
publică de nivel inferior. Funcţionarul public poate fi detaşat pe o funcţie publică de
nivel inferior numai cu acordul său scris.
(4) Funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi condiţiile
specifice pentru ocuparea funcţiei publice pe care urmează să fie detaşat.
(5) Detaşarea se poate dispune pe o funcţie publică de conducere sau din
categoria înalţilor funcţionari publici, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor
art. 509, dacă funcţionarul public îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în
specialitatea studiilor, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice,
în condiţiile prezentului cod.
(6) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi funcţionarii publici care ocupă
funcţii publice specifice pot fi detaşaţi pe funcţii publice generale sau pe funcţii
specifice cu înştiinţarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu
10 zile înainte de dispunerea măsurii.
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(7) Funcţionarii publici pot fi detaşaţi şi pe funcţii publice cu statut special, precum şi
în funcţii publice specifice cu înştiinţarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, în condiţiile prezentului cod.
(8) Detaşarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa
legală de numire a funcţionarului public detaşat, la propunerea conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul
public detaşat.
(9) Funcţionarul public poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre urmă‑
toarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea;
d) detaşarea se face într‑o localitate în care nu i se asigură cazare, în condiţiile legii;
e) este singurul întreţinător de familie;
f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.
(10) Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi
salariul. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai
mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşării în altă localitate autoritatea sau
instituţia publică beneficiară este obligată să îi suporte costul integral al transportului,
dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.
Art. 506. Transferul. (1) Transferul poate avea loc după cum urmează:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea funcţionarului public.
(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu
respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau
într‑o funcţie publică vacantă de nivel inferior.
(3) Pentru funcţionarii publici de execuţie prin funcţie publică de nivel inferior se
înţelege orice funcţie publică cu grad profesional mai mic decât gradul profesional
al funcţiei publice deţinute sau de clasă de nivel inferior.
(4) Pentru funcţionarii publici de conducere prin funcţie publică de nivel inferior
se înţelege o funcţie publică de conducere situată ierarhic la un nivel inferior funcţiei
publice deţinute, potrivit ierarhizării prevăzute la art. 390, precum şi orice funcţie
publică de execuţie.
(5) Funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile de
vechime şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să
fie transferat. Verificarea condiţiilor de realizare a transferului este în sarcina con‑
ducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă funcţionarul public.
(6) Transferul în interesul serviciului se face la solicitarea conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public,
cu acordul scris al funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice în care este numit funcţionarul public.
(7) În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care
îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se transferă, funcţionarul
public transferat are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul
salariului din luna anterioară celei în care se transferă şi la un concediu plătit de 5 zile
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lucrătoare. Plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau instituţia publică la
care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.
Nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie funcţionarii publici care au domiciliul în
localitatea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică la care se transferă.
(8) Transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public şi cu aprobarea
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare
activitatea funcţionarul public. Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s‑a
aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea
sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public,
despre aprobarea cererii de transfer. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de
la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfă
şoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de
modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de
la care operează transferul la cerere. Data de la care operează transferul la cerere
nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.
(9) Autorităţile sau instituţiile publice pot aproba proceduri interne de selecţie a
funcţionarilor publici prin transfer, respectiv de verificare a condiţiilor de realizare
a transferului.
(10) În cazul înalţilor funcţionari publici, transferul se poate dispune numai pe o
funcţie publică de conducere sau de execuţie.
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), transferul la cerere în cazul înalţilor
funcţionari publici se dispune de către persoana care are competenţa legală de numire
în funcţia publică, la solicitarea motivată a înaltului funcţionar public şi cu aprobarea
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în a cărei structură se găseşte funcţia
publică de conducere sau de execuţie vacantă pe care urmează a fi transferat.
Art. 507. Mutarea. (1) Mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori
în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice
poate fi definitivă ori temporară.
(2) Mutarea definitivă poate avea loc pe o funcţie publică vacantă de acelaşi
nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public
sau într‑o funcţie publică vacantă de nivel inferior. Funcţionarul public trebuie să
îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie mutat.
(3) Prevederile art. 506 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
(4) Mutarea definitivă poate avea loc:
a) din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea funcţionarul public, cu acordul scris al funcţionarului public;
b) la solicitarea justificată a funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice.
(5) În cazul înalţilor funcţionari publici, mutarea definitivă se poate dispune pe o
funcţie publică vacantă de conducere sau de execuţie în cadrul autorităţii sau instituţiei
publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea de persoana care are competenţa
legală de numire în funcţia publică, la solicitarea motivată a înaltului funcţionar public
şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dacă funcţionarul
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public îndeplineşte condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiei publice în care se dispune mutarea.
(6) În cazuri temeinic justificate, mutarea definitivă a unui funcţionar public de
execuţie se poate dispune de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, motivat,
cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public şi cu
acordul scris al funcţionarului public, în măsura în care nu este afectată organigrama
autorităţii sau instituţiei publice.
(7) Dacă mutarea definitivă se dispune în altă localitate decât cea în care îşi are
sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se dispune mutarea, funcţionarul
public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 506 alin. (7).
(8) Mutarea temporară pe o altă funcţie publică vacantă sau temporar vacantă se
dispune motivat, în interesul autorităţii sau instituţiei publice, de către conducătorul
autorităţii ori instituţiei publice, pe o funcţie publică de acelaşi nivel, cu respectarea
categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, pentru o perioadă de
maximum 6 luni într‑un an calendaristic. În cursul unui an calendaristic un funcţionar
public poate fi mutat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris. Funcţionarul
public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi condiţiile de vechime pentru
ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie mutat.
(9) Mutarea temporară a unui funcţionar public de execuţie se poate dispune
de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, motivat, cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public, pentru o perioadă de maximum
6 luni într‑un an calendaristic, în măsura în care nu este afectată organigrama
autorităţii sau instituţiei publice.
(10) În mod excepţional, mutarea temporară sau definitivă poate fi solicitată de
funcţionarul public în cazul în care starea sănătăţii, dovedită pe baza unui examen de
specialitate, nu îi mai permite desfăşurarea activităţii în acel compartiment. Mutarea
temporară sau definitivă se face în condiţiile prezentului cod, dacă funcţionarul public
în cauză este apt profesional să îndeplinească atribuţiile care îi revin.
Art. 508. Drepturi ale funcţionarului public în situaţia mutării. (1) Dacă
mutarea se dispune în altă localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau
instituţia publică de la care se dispune mutarea, funcţionarul public beneficiază de
drepturile prevăzute la art. 506 alin. (7).
(2) Funcţionarul public poate refuza mutarea în altă localitate decât cea în care
îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se dispune mutarea, dacă
se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 505 alin. (9). Refuzul nejustificat
constituie abatere disciplinară.
(3) Pe perioada mutării temporare în altă localitate autoritatea sau instituţia
publică beneficiară este obligată să îi suporte costul integral al transportului, dus şi
întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de mutare a funcţionarului
public. Cuantumul indemnizaţiei de mutare este egal cu cuantumul reglementat în
legislaţia în vigoare pentru indemnizaţia de detaşare.
Art. 509. Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere
sau din categoria înalţilor funcţionari publici. (1) Exercitarea cu caracter temporar
a unei funcţii publice de conducere, vacante sau temporar vacante, se realizează prin
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promovarea temporară a unui funcţionar public, prin act administrativ al persoanei
care are competenţa de numire în funcţia publică, cu respectarea condiţiilor de
comunicare, prevăzute de prezentul cod.
(2) Pentru a putea fi promovat temporar potrivit alin. (1), funcţionarul public trebuie
să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru
ocuparea funcţiei publice şi să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a
fost radiată, în condiţiile prezentului cod.
(3) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu
caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici sau, după caz,
de funcţionari publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2),
cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte
de dispunerea măsurii. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei
care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici, în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică
nu a putut fi ocupată prin mobilitate.
(4) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter
temporar este mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu.
(5) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a exercitat cu caracter temporar
în condiţiile prezentului cod o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică
din categoria înalţilor funcţionari publici constituie vechime în gradul profesional al
funcţiei publice de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.
Art. 510. Dispunerea exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de
conducere. (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere
vacante se dispune în condiţiile prevăzute la art. 509 de către persoana care are
competenţa legală de numire în funcţia publică, pentru o perioadă de maximum 6 luni
într‑un an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.
(11)[1] Prin excepţie de la alin. (1), pe durata unor situaţii excepţionale cum ar
fi durata stării de asediu, stării de urgenţă sau stării de alertă, precum şi pentru o
perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de
asediu, stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, funcţiile publice de conducere
pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri,
cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte
de dispunerea măsurii.
(2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu
maximum 3 luni, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituţia publică a
organizat concurs de recrutare ori promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată,
în condiţiile legii.
Art. 511. Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere
sau din categoria înalţilor funcţionari publici temporar vacante. Dacă funcţia
[1]

Alin. (11) al art. 510 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din O.U.G. nr. 164/2020.
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publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la art. 509 alin. (1) şi (3) se dispune
de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, până la
data încetării suspendării din funcţia publică, a detaşării titularului funcţiei publice,
până la radierea de drept a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3)
lit. e) sau, după caz, în situaţia în care funcţionarul public de conducere exercită cu
caracter temporar o altă funcţie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă
ori din categoria înalţilor funcţionari publici, până la expirarea perioadei pentru care
s‑a dispus exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii.

Secţiunea a 2‑a. Suspendarea raportului de serviciu
Art. 512. Suspendarea raporturilor de serviciu. Tipuri de suspendare. (1)
Suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici poate interveni de
drept, la iniţiativa funcţionarului public sau prin acordul părţilor. Suspendarea de
drept a raporturilor de serviciu şi suspendarea raporturilor de serviciu la iniţiativa
funcţionarului public se constată prin act administrativ, iar suspendarea prin acordul
părţilor se aprobă prin act administrativ de către persoana care are competenţa de
numire, la cererea funcţionarului public, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor
art. 528 şi art. 531.
(2) Suspendarea raportului de serviciu are ca efecte juridice suspendarea prestării
muncii de către funcţionarul public şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către
autoritatea sau instituţia publică.
(3) Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu
pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul funcţionarului
public în cauză.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care în perioada de
suspendare a raporturilor de serviciu intervine o situaţie de încetare de drept a
raporturilor de serviciu, cauza de încetare de drept prevalează.
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), în cazul în care în perioada suspendării
raporturilor de serviciu intervine o situaţie de eliberare din funcţia publică prevăzută
la art. 519 alin. (1) lit. a), b) sau d), cauza de eliberare din funcţia publică prevalează.
(6) Încetarea suspendării raporturilor de serviciu poate avea loc şi anterior
termenului maxim pentru care a fost constatată, respectiv aprobată, la solicitarea
funcţionarului public, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute de prezentul
cod. În această situaţie funcţionarul public trebuie să înştiinţeze autoritatea sau
instituţia publică despre intenţia sa cu cel puţin 30 de zile înainte de data reluării
activităţii, pentru situaţia în care suspendarea s‑a efectuat pentru o perioadă de
timp mai mare de 60 de zile.
(7) Reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al persoanei care are
competenţa legală de numire în funcţia publică.
(8) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică are obligaţia
să asigure, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de
suspendare, respectiv în termenul stabilit conform alin. (6), condiţiile necesare reluării
activităţii de către funcţionarul public.
(9) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice
au obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice.
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Art. 513. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu. (1) Raportul de
serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este numit într‑o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
b) este ales, într‑o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
c) este desemnat să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale
României ori în cadrul unor organisme sau instituţii ale Uniunii Europene sau în alte
organisme sau instituţii de drept public internaţional, ca reprezentant al autorităţii
sau instituţiei publice sau al statului român, pentru perioada respectivă;
d) îndeplineşte serviciul militar la declararea mobilizării şi a stării de război sau
la instituirea stării de asediu;
e) este arestat preventiv, se află în arest la domiciliu, precum şi în cazul în care,
faţă de acesta s‑a dispus, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările şi completările ulterioare, luarea măsurii controlului judiciar
ori a măsurii controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite
obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu;
f) în caz de carantină, în condiţiile legii;
g) concediu de maternitate, în condiţiile legii;
h) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească
definitivă;
i) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare
de o lună, în condiţiile legii;
j) în caz de forţă majoră;
k) în cazul emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii
de gradul I sau II, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 517 alin. (1) lit. e);
l) în cazul în care s‑a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni
dintre cele prevăzute la art. 465 lit. h);
m) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) În vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii, cu 15 zile înainte
de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării
la cunoştinţă de motivul încetării suspendării, funcţionarul public informează în scris
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică despre acest fapt.
(3) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu
suspendate potrivit alin. (1) lit. c) constituie vechime în gradul profesional al funcţiei
publice de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.
Art. 514. Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului
public. (1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în
următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului până la 7 ani, în cazul copilului cu handicap,
în condiţiile legii;
c) concediul de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada
încredinţării copilului în vederea adopţiei;
d) concediu paternal;
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e) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
f) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în
condiţiile legii;
g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se
află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru
însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în
condiţiile legii;
h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi
până în ziua ulterioară alegerilor;
i) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii;
j) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale
pe perioadă determinată, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c).
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) funcţionarul public este obligat
să informeze autoritatea sau instituţia publică anterior cu cel puţin 15 zile lucrătoare
înainte de incidenţa acestora. Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g), h)
şi j) funcţionarul public este obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu
cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1). Pentru
situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) şi i), informarea se înaintează autorităţii sau
instituţiei publice la data luării la cunoştinţă de către funcţionarul public de incidenţa
motivului de suspendare, respectiv în termenul prevăzut la art. 415 alin. (3). În toate
cazurile funcţionarul public are obligaţia de a prezenta documentele doveditoare ale
situaţiilor care conduc la suspendarea raporturilor de serviciu.
(3) În vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii, cu 15 zile înainte
de data încetării motivului de suspendare la iniţiativa funcţionarului public, dar nu
mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării, funcţionarul
public informează în scris persoana care are competenţa legală de numire în funcţia
publică despre acest fapt.
(4) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu
suspendate potrivit alin. (1) lit. a)‑d) şi j) constituie vechime în gradul profesional al
funcţiei publice de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.
Art. 515. Suspendarea raportului de serviciu prin acordul părţilor. (1) Raportul
de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public, pentru un
interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 514 alin. (1) pe o durată
cumulată de cel mult 2 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe care o deţine. Durata
suspendării se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi mai mică de 30 de zile.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru îngrijirea copilului cu handicap,
raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public
pentru o perioadă cumulată mai mare decât cea prevăzută la alin. (1), cu acordul
conducătorului instituţiei publice.
(3) În vederea suspendării raporturilor de serviciu potrivit prevederilor alin. (1)
şi (2) funcţionarul public depune o cerere motivată adresată persoanei care are
competenţa de numire în funcţia publică. Cererea se depune cu cel puţin 15 zile
lucrătoare înainte de data de la care se solicită suspendarea raporturilor de serviciu
ale funcţionarului public prin acordul părţilor.

