
Către Comisia pentru Administraţie Publică din Camera Deputaţilor - propuneri prioritare de amendamente la Codul administrativ,  
ale structurilor asociative ale secretarilor generali ai unităţilor administrativ teritoriale: 

Asociaţia Secretarilor Generali ai Judeţelor din România, Asociaţia Secretarilor Generali ai Municipiilor din România  
şi Corpul Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România 

 
Articol Forma existentă Forma propusă Motivare 

Art. 5, lit. 
g), q), w), 
cc), dd), 
hh) 

Articolul 5 Definiții generale 
În înțelesul prezentului cod, termenii și 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 

  

 

g)  aparatul de specialitate al primarului, 
respectiv al consiliului județean-totalitatea 
compartimentelor funcționale, fără 
personalitate juridică, de la nivelul 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
precum și secretarul general al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
primarul, consilierii personali sau personalul 
din cadrul cabinetului acestuia, președintele 
consiliului județean, consilierii personali sau 
personalul din cadrul cabinetului acestuia, 
viceprimarul, vicepreședintele consiliului 
județean, administratorul public nu fac parte 
din aparatul de specialitate; 
 

g) aparatul de specialitate al primarului, respectiv 
al consiliului județean - totalitatea 
compartimentelor funcționale, fără personalitate 
juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; primarul, viceprimarul,  
președintele și vicepreședintele consiliului 
județean, persoanele din cadrul cabinetelor 
acestora, secretarul general al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
precum și administratorul public, nu fac parte din 
aparatul de specialitate; 
 

Potrivit art. 154 alin. (2) din Codul administrativ: „Pentru 
punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin 
actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat 
de specialitate. 
Potrivit art. 242 (1) din Codul administrativ:  
„(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială ... are un secretar 
general salarizat din bugetul local, funcționar public de 
conducere, ..., ce asigură respectarea principiului legalității în 
activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative,  
Potrivit art. 243 din Codul administrativ, majoritatea 
atribuţiilor secretarului general sunt complet diferite faţă de 
cele ale primarului şi nu privesc doar punerea în aplicare a 
activităţilor date prin lege în competenţa acestuia, ca să fie 
justificată includerea secretarului general în aparatul de 
specialitate al primarului, prin intermediul căruia primarul îşi 
îndeplineşte propriile atribuţii. 
Secretarul general are atribuţii proprii date prin lege, de sine-
stătătoare, unele dintre ele independente de atribuţiile 
primarului (spre exemplu cele legate de funcţionarea consiliului 
local) iar altele aflate chiar în relaţie de autonomie 
funcţională faţă de acesta (controlul primar de legalitate asupra 
proiectelor dispoziţiilor iniţiate de către aparatul de specialitate 
sau chiar de către primar) astfel încât relaţia de subordonare 
funcţională stabilită între primar şi aparatul său de specialitate nu 
este compatibilă cu exercitarea în bune condiţii a atribuţiilor 
proprii de către secretarul general. 
Ca factor de echilibru între autoritatea publică executivă şi 
cea deliberativă, prin asigurarea controlului primar de 
legalitate al actelor administrative emise / adoptate de către 
acestea, secretarul general este ţinut la a avea un comportament 
loial faţă de ambele, fiind parte din structura funcţională fără 
personalitate juridică denumită „primăria comunei”, şi fiind 
supus controlului activităţii sale, potrivit legii, atât de către 
primar cât şi de către consiliul local, fără a putea fi constrâns, 
însă, să facă parte din structura funcţională a aparatului de 
specialitate al primarului. 



 

hh) primăria comunei, a orașului, a 
municipiului, a subdiviziunii administrativ-
teritoriale - structură funcțională fără 
personalitate juridică și fără capacitate 
procesuală, cu activitate permanentă, care duce 
la îndeplinire hotărârile autorității deliberative 
și dispozițiile autorității executive, soluționând 
problemele curente ale colectivității locale, 
constituită din: primar, viceprimar, 
administratorul public, consilierii primarului 
sau persoanele încadrate la cabinetul 
primarului și aparatul de specialitate al 
primarului; 
 

hh) primăria comunei, a orașului, a 
municipiului, a subdiviziunii administrativ-
teritoriale - structură funcțională fără personalitate 
juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate 
permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile 
autorității deliberative și dispozițiile autorității 
executive, soluționând problemele curente ale 
colectivității locale, constituită din: primar, 
viceprimar, secretarul general, administratorul 
public, persoanele încadrate la cabinetul primarului 
/ viceprimarului și aparatul de specialitate al 
primarului; 

Conform art. 544 și 546 din Codul administrativ consilierii 
primarului fac parte din cabinetul acestuia. De asemenea, în 
forma actuală au fost omişi consilierii viceprimarului, care și ei 
fac parte din primărie. În această formulare mai suplă sunt 
rezolvate cele două deficiențe. 
 

Art. 129 
alin, (12) 

(12) Consiliul local hotărăște acordarea unor 
sporuri și a altor facilități, potrivit legii, 
personalului angajat în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și serviciilor publice 
de interes local. 
 

(12) Consiliul local hotărăște acordarea unor 
sporuri și a altor facilități, potrivit legii, inclusiv 
decontarea cheltuielilor de transport între 
localitatea de domiciliu/reşedinţă şi locul de 
muncă, pentru personalul angajat în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și serviciilor 
publice de interes local. 
 

În condițiile în care, în multe autorități/instituții publice din 
spaţiul rural, o parte dintre funcționarii publici locuiesc în alte 
localități decât cea în care își desfășoară activitatea, se impune 
asigurarea/decontarea transportului. 
Măsura asigură condiţiile necesare profesionalizării 
administraţiei publice locale din mediul rural, întrucât stabileşte 
premizele atragerii spre această zonă a funcţionarilor publici din 
zona urbană, cu o bună experienţă şi pregătire profesională. 
Cheltuielile cu naveta reprezintă unul dintre principalele 
impiedimente pentru rezidenţii urbani în ocuparea posturilor din 
mediul rural. 
Situaţia cea mai acută se întâlneşte în cazul secretarilor generali, 
unde specificul îngust al studiilor specifice necesare ocupării 
funcţiei publice limitează foarte mult posibilitatea ocupării 
posturilor vacante cu rezidenţi ai comunei vizate, fiind imperios 
necesară crearea condiţiilor pentru atragerea de personal 
calificat din mediul urban sau din alte localităţi de unde este 
posibilă naveta. 
 
 

Art. 423, 
introducere 
alin. (2) 

Articolul 423 Dreptul la asistență medicală, 
proteze și medicamente 
Funcționarii publici beneficiază de asistență 
medicală, proteze și medicamente, în condițiile 
legii. 
 

După alin. (1), se introduce alin. (2) care va avea 
următorul cuprins: 
(1) Funcționarii publici beneficiază de asistență 
medicală, proteze și medicamente, în condițiile 
legii. 
(2) Autoritățile și instituțiile publice pot contracta, 
în numele funcționarului public și pe seama 
bugetului local, în limitele anuale stabilite prin 
Codul fiscal, a unei asigurări de sănătate, în 
vederea asigurării de servicii medicale. 
 

Legea nr. 227/2015 Codul fiscal 
art. 76 alin. (4) lit. ”t” 
t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi 
serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate 
de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul 
anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 
euro, pentru fiecare persoană. 



Art. 458 
alin. (2) şi 
(4) 

Articolul 458 Formarea și perfecționarea 
profesională 
 (4) Autoritățile și instituțiile publice au 
obligația să prevadă în buget sumele necesare 
pentru plata taxelor estimate pentru 
participarea la programe de formare și 
perfecționare profesională organizate la 
inițiativa ori în interesul autorității sau 
instituției publice, precum și, în situația în care 
estimează că programele de formare și 
perfecționare profesională se vor desfășura în 
afara localității, sumele necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și 
masă, în condițiile legislației specifice. 
 

Alin. (4) al art. 458 se modifică și va avea 
următorul conținut: 
 (4) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să 
prevadă în buget sumele necesare pentru plata 
taxelor estimate pentru participarea la programe de 
formare şi perfecţionare profesională  organizate la 
iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei 
publice, precum şi, în situaţia în care estimează că 
programele de formare şi perfecţionare 
profesională se vor desfăşura în afara localităţii, 
sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de 
transport, cazare şi masă, în condiţiile legislaţiei 
specifice. 
Nota de fundamentare a calculului sumelor 
necesare, din care să rezulte modul de îndeplinire a 
obligaţiei prevăzute la alin. (2) pentru fiecare 
funcţionar public în parte, şi cu prezentarea 
situaţiei aferente execuţiei pentru anul bugetar 
precedent, prevederilor bugetare pentru anul curent 
şi estimării pentru anul bugetar viitor, constituie 
anexă distinctă obligatorie la bugetul anual al 
autorităţilor şi instituţiilor publice. 

La nivelul autorităților publice locale (în special comune) din 
lipsa fondurilor formarea profesională este trecută în plan 
secund. Analizând art.476 promovarea este modalitatea de 
dezvoltare a carierei însă reprezintă și o condiție cumulativă 
(art.479, alin.(1), lit.b ) pentru participarea la examenul de 
promovare în grad profesional. Conform art. 459, alin.(1) 
autoritățile și instituțiile publice au obligația să elaboreze anual 
planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici, 
estimarea şi evidenţierea distinctă a tuturor sumelor prevăzute 
la art. 458 alin. (4). 
Pentru a garanta transparenţa şi îndeplinirea efectivă a obligaţiei 
prevăzute la art. 458 alin. (2), cu privire la asigurarea participării 
pentru fiecare funcționar public la cel puțin un program de 
formare și perfecționare profesională o dată la doi ani. 
În lipsa unei astfel de prevederi, obligaţia prevăzută la art. 458 
alin. (2) rămâne golită de conţinut. 

Art. 485 
alin. (5) 

Articolul 485 Evaluarea performanțelor 
individuale ale funcționarilor publici 
(5) Evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale/ subdiviziunii 
administrativ-teritoriale se realizează de către o 
comisie de evaluare formată din primar, 
respectiv președintele consiliului județean și 2 
consilieri locali, respectiv județeni, desemnați 
în acest scop, cu majoritate simplă, prin 
hotărâre a consiliului local sau județean, după 
caz. 

Articolul 485 Evaluarea performanțelor 
individuale ale funcționarilor publici 
(5) Evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale/ subdiviziunii 
administrativ-teritoriale se realizează de către 
consiliul local sau judeţean, după caz, prin hotărâre 
adoptată cu majoritate absolută, la propunerea 
primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, 
după caz, pe baza raportului de activitate depus de 
către secretarul general, în condiţiile detaliate prin 
anexa nr. 6 la prezentul cod. 

 

Art. 11 
alin. (4) lit. 
e) din 
Anexa nr. 
6 

Art. 11  
(4) În realizarea evaluării prevăzute la alin. 
(1), calitatea de evaluator este exercitată de 
către: 
e) membrii comisiei pentru evaluarea 
secretarilor generali ai unității administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-
teritoriale; 

Art. 11 
(4) În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), 
calitatea de evaluator este exercitată de către: 
e) primar sau preşedintele consiliului judeţean, 
după caz, pentru evaluarea secretarilor generali ai 
unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 

 

Art. 11 
alin. (6) 
din Anexa 
nr. 6 

(6) Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se 
constituie prin dispoziția primarului, respectiv 
a președintelui consiliului județean, pe baza 
propunerilor/nominalizării consiliului local, 
respectiv consiliului județean. 

alin. (6) de la art. 11 din Anexa nr. 6 se elimină  



Art. 13 
alin. (1)  
litera d) 
din Anexa 
nr. 6 

Articolul 13 
(1) În situația în care instanța judecătorească 
dispune refacerea evaluării performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarilor 
publici, prin hotărâre judecătorească definitivă, 
pronunțată în urma contestării rezultatelor 
evaluării la instanțele de contencios 
administrativ în condițiile legii, calitatea de 
evaluator se exercită în următoarea ordine: 
d) de către comisia prevăzută la art. 11 alin. (4) 
lit. e) din prezenta anexă. 

Articolul 13 
(1) În situația în care instanța judecătorească 
dispune refacerea evaluării performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarilor publici, 
prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunțată 
în urma contestării rezultatelor evaluării la 
instanțele de contencios administrativ în condițiile 
legii, calitatea de evaluator se exercită în 
următoarea ordine: 
d) de către primarul sau preşedintele consiliului 
judeţean în funcţie, după caz, pentru refacerea 
evaluării secretarilor generali ai unității 
administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale;. 

 

Art. 22 din 
Anexa nr. 
6 

Articolul 22 
(1) Comisia de evaluare prevăzută la art. 11 
alin. (4) lit. e) din prezenta anexă se constituie, 
în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (6). 
Secretariatul comisiei este asigurat de un 
funcționar public din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, respectiv al 
președintelui consiliului județean, nominalizat 
pentru a asigura secretariatul comisiei. 
(2) Evaluarea activității secretarului general al 
unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale se realizează prin 
notarea, pentru fiecare dintre elementele 
prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) și b) din 
prezentul cod, de către fiecare membru al 
Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 17-19 din prezenta anexă. 
(3) Secretarul general al unității administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-
teritoriale nemulțumit de rezultatele obținute la 
evaluarea performanțelor profesionale 
individuale se poate adresa instanței de 
contencios administrativ, în condițiile legii. 

Articolul 22 
(1) Evaluarea activității secretarului general al 
unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale se realizează de către 
primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, 
pe baza raportului de activitate depus de către 
secretarul general, prin notarea, pentru fiecare 
dintre elementele prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. 
a) și b) din prezentul cod, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din 
prezenta anexă. 

(2) Secretarul general are obligaţia depunerii la 
evaluator a raportului de activitate prevăzut la alin. 
(1) cel mai târziu cu 45 de zile înaintea expirării 
perioadei de evaluare prevăzute la art. 2 alin. (2) 
din prezenta metodologie. În cazul nedepunerii în 
termen a raportului de activitate, evaluatorul 
întocmeşte raportul de evaluare, pe baza propriilor 
informaţii, cuprinzând aceleaşi elemente prevăzute 
la alin. (1). 

(3) În cadrul interviului, evaluatorul discută cu 
persoana evaluată fiecare element care face 
obiectul notării şi motivează în scris notele propuse 
pentru fiecare element, cu referire corespunzătoare 
la raportul de activitate, în sau, în lipsa acestuia, 
doar pe baza propriei evaluări, interviul 
desfăşurându-se potrivit procedurii prevăzute la 
art. 17 alin. (3)-(5). 

(4) Evaluatorul iniţiază proiectul de hotărâre a 
consiliului local sau judeţean, după caz, supunând 
aprobării acestuia raportul de evaluare în forma sa 
finalizată după interviu. 

Prin forma propusă a procedurii de evaluare a secretarului 
general se introduce un sistem de evaluare echilibrat, partajat 
între cei trei actori instituţionali aflaţi în relaţii de parteneriat în 
activitatea curentă, introducând obligaţia motivării fiecărei 
notări, astfel încât secretarul general supus evaluării să aibă 
posibilitatea apărării drepturilor sale în instanţă, pe criterii 
obiective, măsurabile şi riguros motivate. 
Se oferă un plus de protecţie secretarului general, în activitatea 
sa de control primar al legalităţii actelor administrative emise / 
adoptate de către evaluator sau de către structura colegială care 
aprobă evaluarea. 



(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) se 
avizează, respectiv hotărârea adoptată se 
contrasemnează, de către persoana desemnată drept 
înlocuitor al secretarului general în caz de 
imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către 
acesta. 
(6) Persoana evaluată are dreptul să depună un 
punct de vedere scris cu privire la raportul de 
evaluare propus spre aprobare şi are dreptul să-l 
susţină în cadrul şedinţelor comisiilor de 
specialitate, respectiv în şedinţa consiliului local 
sau judeţean care adoptă hotărârea privind raportul 
de evaluare. 
(7) Consiliul local sau judeţean, după caz, prin 
hotărâre adoptată cu majoritate absolută, aprobă 
raportul de evaluare în forma propusă de către 
primar, sau într-o formă modificată, cu motivarea 
individuală în cuprinsul actului administrativ a 
fiecărei modificări operate. 
(8) Neiniţierea de către evaluator a proiectului de 
hotărâre prevăzut la alin. (4) sau neadoptarea 
hotărârii de aprobare a raportului de evaluare 
potrivit alin. (7), în interiorul perioadei de evaluare 
prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta 
metodologie, corespunde calificativului „foarte 
bine”. 
(8) Secretarul general nemulţumit de evaluarea 
aprobată prin hotărârea adoptată potrivit alin. (7) o 
poate contesta, fără procedură prealabilă, în 
instanţa de contencios administrativ competentă 
teritorial. În acest caz, evaluarea contestată nu 
produce efecte juridice până la data rămânerii 
definitive a hotărârii instanţei. 

Art. 492 
alin. (2) lit. 
c) și d) 

Articolul 492 Răspunderea administrativ-
disciplinară 
c) absența nemotivată de la serviciu; 
d) nerespectarea programului de lucru; 

La art. 492 alin. (2) literele c) și d) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
c) absenţe nemotivate de la serviciu;   
d) nerespectarea repetată a programului de lucru;   

Modificarea art. 492 alin. (2) lit. c) și d) se impune prin 
raportare la faptul că o singură faptă de genul celor pe care le 
reglementează lit. c) și d) nu poate constitui  temei pentru 
cercetare disciplinară; în caz contrar s-ar crea posibilitatea 
aplicării abuzive a prevederilor legale. 

Art. 517 
alin. (1) lit. 
g) 

Articolul 517 Încetarea de drept a 
raportului de serviciu 
g) când prin hotărâre judecătorească definitivă 
s-a dispus condamnarea pentru o faptă 
prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. h) ori s-a 
dispus aplicarea unei pedepse privative de 
libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii 
de condamnare, indiferent de modalitatea de 
individualizare a executării pedepsei; 

Articolul 517 Încetarea de drept a raportului de 
serviciu 
g) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a 
dispus condamnarea pentru o faptă prevăzută la art. 
465 alin. (1) lit. h), indiferent de modalitatea de 
individualizare a executării pedepsei, ori s-a dispus 
aplicarea unei pedepse privative de libertate cu 
executare, la data rămânerii definitive a hotărârii de 
condamnare; 

Doar săvârşirea faptelor prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. h) 
generează o interdicţie pentru ocuparea funcţiei publice, prin 
urmare, dacă pentru toate celelalte categorii de fapte este 
permisă participarea la un concurs de recrutare, acestea nu pot 
constitui cauză de încetare a raporturilor de serviciu astfel 
câştigate, decât în ipoteza pedepsei privative de libertate cu 
executare, care implică o imposibilitate fizică de exercitare a 
atribuţiilor funcţiei publice. 



Art. 519 
alin. (1) lit. 
e) 

Articolul 519 Eliberarea din funcția publică 
e) pentru incompetență profesională, în cazul 
obținerii calificativului nesatisfăcător în urma 
derulării procesului de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale, 
respectiv necorespunzător, în condițiile 
prevăzute la art. 475 lit. b); 

Articolul 519 Eliberarea din funcția publică 
e) pentru incompetență profesională, în cazul 
obținerii de două ori consecutiv a calificativului 
nesatisfăcător în urma derulării procesului de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale, 
respectiv necorespunzător, în condițiile prevăzute 
la art. 475 lit. b); 

Pentru oferirea unei protecţii adecvate funcţionarului public, în 
raport cu posibilele abuzuri generate de mecanismul de tip 
bielă-manivelă format din evaluarea nesatisfăcătoare urmată 
instantaneu de eliberarea din funcţia publică, la primul 
calificativ nesatisfăcător. 

Modificări privind echivalarea funcţiei publice specifice de secretar general al UAT cu funcţiile publice de conducere generale 

Art. 384 

Articolul 384 Stabilirea funcțiilor publice 
specifice și echivalarea acestora cu funcțiile 
publice generale 
(1) Stabilirea funcțiilor publice specifice și 
echivalarea acestora cu funcțiile publice 
generale se fac prin lege. 
(2) În înțelesul prezentului cod, echivalarea 
funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice 
generale se referă la echivalarea în mod 
cumulativ a următoarelor condiții: 
a) nivelul funcției publice; 
b) nivelul studiilor necesare pentru exercitarea 
funcției publice; 
c) vechimea în specialitate necesară pentru 
exercitarea funcției publice. 

 

Articolul 384 Stabilirea funcțiilor publice 
specifice și echivalarea acestora cu funcțiile 
publice generale 
(1) Stabilirea funcțiilor publice specifice și 
echivalarea acestora cu funcțiile publice generale 
se fac prin lege. 
(2) În înțelesul prezentului cod, echivalarea 
funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice 
generale se referă la echivalarea în mod cumulativ 
a următoarelor condiții: 
a) nivelul funcției publice; 
b) nivelul studiilor necesare pentru exercitarea 
funcției publice; 
c) vechimea în specialitate necesară pentru 
exercitarea funcției publice.  
(3) Modificarea raporturilor de serviciu ale 
funcţionarului public, prin aplicarea mobilităţii 
între funcţiile publice specifice şi cele generale, sau 
între funcţiile publice generale şi cele specifice, în 
baza echivalării realizate potrivit alin. (2), este 
permisă cu condiţia îndeplinirii de către 
funcţionarul public a vechimii în specialitate 
necesare pentru exercitarea funcției publice spre 
care tinde prin mobilitate. 

Reglementează condiţii nediscriminatorii de aplicare a 
mobilităţii între funcţiile publice specifice şi cele generale, sau 
între funcţiile publice generale şi cele specifice, pentru situaţia 
în care persoana care este supusă mobilităţii a ocupat anterior 
funcţia publică prin exceptare de la condiţiile standard de 
vechime /specialitatea studiilor. 

Art. 468 

Articolul 468 Condiții de vechime în 
specialitatea studiilor la ocuparea funcțiilor 
publice de execuție și de conducere 
(2) Condițiile minime de vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcțiilor publice de conducere se stabilesc 
astfel: 
a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, pentru ocuparea 
funcțiilor publice de conducere de șef birou, șef 
serviciu și secretar general al comunei, 
precum și a funcțiilor publice specifice 
echivalente acestora; 

Articolul 468 Condiții de vechime în 
specialitatea studiilor la ocuparea funcțiilor 
publice de execuție și de conducere 
(2) Condițiile minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de 
conducere se stabilesc astfel: 
a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, pentru ocuparea 
funcțiilor publice de conducere de șef birou, șef 
serviciu, precum și a funcțiilor publice specifice 
echivalente acestora; 
 

Se elimină regimul de vechime discriminatoriu al secretarului 
general al comunei (5 ani) în raport cu secretarul general aferent 
celorlalte categorii de unităţi administrativ-teritoriale (regim 
general 7 ani vechime) 



Art. 615 

Articolul 615 
(1) În cazul în care la concursurile organizate 
pentru ocuparea funcției publice de conducere 
de secretar general al comunei nu se prezintă 
persoane care au studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
specialitate juridică, administrativă sau științe 
politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art. 465 alin. (3) și art. 468 alin. (2) lit. a), pot 
candida și persoane care nu îndeplinesc aceste 
condiții, în următoarea ordine: 
a) persoane care au studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
specialitate juridică, administrativă sau științe 
politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 
468 alin. (2) lit. a); 
b) persoane care au studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
specialitate juridică, administrativă sau științe 
politice; 
c) persoane care au studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în altă 
specialitate. 
(2) În situația prevăzută la alin. (1), ocuparea 
funcției publice de conducere de secretar 
general al comunei se face pe perioadă 
nedeterminată, cu obligația absolvirii cu 
diplomă a studiilor universitare de master, în 
specialitate juridică, administrativă sau științe 
politice, în termen de 4 ani de la data numirii, 
sub sancțiunea eliberării din funcția publică. 
(3) În situația în care funcția publică de 
conducere de secretar general al comunei este 
vacantă sau temporar vacantă și în cadrul 
autorității sau instituției publice nu există 
persoane care au studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
specialitate juridică, administrativă sau științe 
politice, și care îndeplinesc condițiile de 
vechime și de studii prevăzute de lege, funcția 

Articolul 615 
(1) Se elimină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Se elimină 

 

 

 

(3) În situația în care funcția publică de conducere 
de secretar general al comunei este vacantă sau 
temporar vacantă și în cadrul autorității sau 
instituției publice nu există persoane care au studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate 
juridică, administrativă sau științe politice, și care 
îndeplinesc condițiile de vechime și de studii 
prevăzute de lege, funcția publică de secretar 
general al comunei poate fi exercitată cu caracter 
temporar și de persoane care nu îndeplinesc aceste 
condiții, cu aplicarea corespunzătoare a 

Se elimină exceptările privind condiţiile de ocupare a funcţiei 
publice de seretar general al comunei şi se restricţionează 
perioada în care se poate exercita temporar această funcţie, la o 
perioadă de maxim un an, cu posibilitatea prelungirii pentru o 
perioadă similară, dacă s-a organizat concurs de ocupare a 
funcţiei publice de secretar general şi aceasta nu a putut fi 
ocupată. 



publică de secretar general al comunei poate fi 
exercitată cu caracter temporar și de persoane 
care nu îndeplinesc aceste condiții, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 509-511. 

prevederilor art. 509-511, pe o perioadă de maxim 
un an, cu posibilitatea prelungirii pentru o 
perioadă similară, dacă s-a organizat concurs de 
ocupare a funcţiei publice de secretar general şi 
aceasta nu a putut fi ocupată. 

În urma eliminării regimurilor derogatorii şi a exceptărilor din cuprinsul codului administrativ, anexa nr. 51 la Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, astfel cum a fost introdusă prin OUG 
nr. 138/2021, se modifică, în privinţa secretarilor generali ai unităţilor administrativ teritoriale, pentru eliminarea oricăror discriminări şi aducerea în concordanţă deplină cu 
punctul II al considerentelor Deciziei CCR nr. 414/14 aprilie 2010, urmând să aibă următorul conţinut: 
 

Denumirea 
autorității sau 

instituției 
publice 

Funcția publică 
generală cu care se 

echivalează 
funcția publică 

specifică 

Nivelul 
funcției 
publice 

Nivelul studiilor necesare Funcția publică specifică care se 
echivalează 

Administrația 
publică locală 

Director general conducere 

Clasa I, studii universitare licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în științe juridice, administrative sau politice și 
studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul 

administrației publice, management sau în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Secretar general al județului, secretar 
general al municipiului București, secretar 

general al sectorului municipiului 
București, secretar general al municipiului 

reședință de județ, 

secretar general al municipiului, 

secretar general al orașului, 

secretar general al comunei 

 
Cele trei structuri asociative ale secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale susţin fără rezerve echivalarea unitară a funcţiei publice de 

secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de categoria acesteia (comună, oraş, municipiu sau judeţ), din următoarele motive: 
Prin forma actuală a reglementării introduse prin OUG nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, s-a creat o gravă şi 
neconstituţională discriminare între secretarii generali, pe criteriul categoriei unităţii administrativ teritoriale în care activează. 

Ne referim la echivalarea prin Anexa 51 a funcţiei publice unice de secretar general al UAT/subdiviziunii administrativ teritoriale, care discriminează în mod nejustificat şi 
neconstituţional secretarii generali între ei, prin stabilirea a patru grupe de secretari generali, echivalaţi în mod diferit cu funcţiile publice generale din sistemul funcţiei publice din 
România, lucru absolut inacceptabil. 

Reglementarea actuală confundă funcţia publică în sine cu posturile diferite (comună, oraş, municipiu, municipiu reşedinţă de judeţ şi judeţ) aferente aceleiaşi funcţii publice – 
secretarul general. Astfel, potrivit art. 242 din codul administrativ, funcţia publică de conducere specifică de secretar general este funcţie unică în sistemul funcţiilor publice din 
România, cu atribuţii unice, cu responsabilităţi identice şi cu condiţii de ocupare identice. 

Acest lucru a fost constatat de către Curtea Constituţională la punctul II al considerentelor Deciziei CCR nr. 414/14 aprilie 2010:  

“Curtea observă că, potrivit art. 116 alin. (1) din Legea administraţiei publice nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 23 februarie 2007, 
"Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 
administrative", ceea ce demonstrează faptul că legea nu stabileşte nicio ierarhie sub aspectul statutului între secretarii unităţilor administrativ-teritoriale.  

Este şi justificat să nu se stabilească ierarhii în cadrul acestora, mai ales dacă se are în vedere că, în condiţiile legii, o comună poate deveni oraş sau un oraş municipiu. 

Prin urmare, toţi secretarii, indiferent de unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează, trebuie să îndeplinească condiţii identice pentru accesul la această funcţie.” 



Raportat la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale, precum şi la existenţa unor exceptări în codul administrativ, cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiei de secretar general 
la nivelul comunelor, singura abordare constituţională este aceea de a elimina şi exceptările, pentru a asigura un tratament absolut nediscriminatoriu între secretarii generali, 
indiferent de categoria UAT. 

Mai atragem atenţia că, dacă în cazul secretarilor generali ai comunelor pot fi invocate exceptările actuale din codul administrativ, în cazul discriminării dintre celelalte trei aşa-zise 
categorii de secretari generali (oraş, municipiu, municipiu reşedinţă de judeţ/judeţ) prevăzute arbitrar în Anexa 51 la ordonanţă neconstituţionalitatea este evidentă!! 

S-a ajuns, în urma actualei reglementări introduse prin anexa 51 la OUG nr. 138/2021, în situaţia absurdă în care funcţia de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale NU MAI 
ESTE ECHIVALENTĂ CU EA ÎNSĂŞI! 

Dacă parcurgem punctele de vedere ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înainte şi după adoptarea OUG nr. 138/2021, observăm faptul că, chiar dacă anexa nr. 51 la OUG 
nr. 138/2021 se referă strict la echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, după adoptarea OUG nr. 138/2021 un secretar general al comunei nu se mai 
poate transfera pe aceeaşi funcţie la un oraş, după cum, în mod similar, un secretar general al municipiului nu se mai poate transfera pe aceeaşi funcţie într-un municipiu reşedinţă de 
judeţ, întrucât prin echivalarea diferită cu funcţii publice generale, se apreciază că şi cele două posturi de secretar general nu mai sunt echivalente! 

 

Urmărim cu toţii profesionalizarea şi creşterea prestigiului funcţiei de secretar general, una dintre cele mai vechi instituţii ale administraţiei locale din România, în diversele forme 
pe care această funcţie a avut-o în decursul istoriei. Din această perspectivă, apreciem că propunerile înaintate mai sus sunt adecvate obiectivelor urmărite şi reprezintă un pas 
necesar pentru consolidarea statutului şi prestigiului funcţiei de secretar general. 

Astfel, în acest moment, când spaţiul rural este supus unor transformări şi măsuri de dezvoltare fără precedent, apreciem că ocuparea funcţiei de secretar general, la nivelul comunelor, 
cu personal de înaltă calificare, cu experienţă specifică şi studii superioare adecvate, nu mai poate fi stimulată prin exceptări care conduc la ocuparea, în ultimă instanţă, cu orice 
persoană găsită disponibilă prin sat, chiar şi fără experienţă / vechime, doar să fie deţinătoare a unei diplome de studii superioare, indiferent de specializare. 

Structurile asociative ale secretarilor generali ai unităţilor administrativ teritoriale propun eliminarea oricărei discriminări (exceptări) în ceea ce priveşte exigenţele condiţiilor 
de acces la ocuparea funcţiei publice, precum şi echivalarea în mod identic pentru toţi secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale, indiferent de categoria acestora. 

Rezultatul aşteptat este o creştere substanţială a prestigiului funcţiei de secretar general al comunei, însoţită de o creştere accentuată a atractivităţii acesteia şi a interesului 
persoanelor cu pregătire de specialitate şi experienţă relevantă pentru intrarea în corpul profesional al secretarilor generali, pe cea mai înaltă funcţie din ierarhia funcţiilor publice 
de conducere din România. 

Suntem astfel nu numai integral pe terenul constituţional, dar şi pe o spirală pozitivă, un cerc virtuos al interesului şi atractivităţii pentru ocuparea funcţiei. 

 

Asociaţia Secretarilor Judeţelor din 
România 

Preşedinte, 
Cosmin-Radu VLAICU 

 

 

Asociația Secretarilor de Municipii 
din Romania 

Preşedinte, 
Diana-Anca ARTENE 

 

Corpul Profesional al 
Secretarilor Generali ai 

Comunelor din România 

Preşedinte, 
Dan CÂRLAN 

 

                26 septembrie 2022 


