
Condiții pentru ocuparea unei funcții publice 
 

Conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 alin. (1) Poate ocupa o functie publica 
persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 
 

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie 

publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de 
specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare 
psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in 
conditiile legii; 

f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege 
pentru ocuparea functiei publice; 

g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea 
functiei publice; 

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, 
infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei 
infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, 
amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita 
profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare 
judecatoreasca definitiva, in conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul 
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile 
prevazute de legislatia specifica. 

(2) In cazul in care printre conditiile specifice prevazute la alin. (1) lit. g) este 
stabilita si obtinerea unui/unei aviz/autorizatii prevazut/prevazute de lege, 
aceasta conditie se indeplineste cu respectarea prevederilor legislatiei specifice cu 
privire la indeplinirea conditiei. 
(3) Pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fie 
absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei 
publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei 
publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si de la art. 387, functiile publice de 
conducere de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale organizate la 
nivelul comunelor si oraselor pot fi ocupate, prin concurs organizat in conditiile 
legii, de persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta sau studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, in 
specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice. 
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