
Legea cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

(nr.158-XVI din 04.07.2008)

Drepturi şi obligaţii 
ale funcţionarului public

Funcţionarul public are dreptul:
›  să examineze probleme şi să ia decizii în limitele 

competenţei sale
›  să solicite şi să primească informaţia necesară 

pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu de la alte 
autorităţi publice, persoane �zice şi juridice

›  să bene�cieze de stabilitate în funcţia publică 
deţinută, de dreptul de a � promovat în carieră

›  să bene�cieze de condiţii normale de muncă
›  să întemeieze şi/sau să se a�lieze la sindicate şi 

alte organizaţii profesionale, să �e membru al 
partidelor politice sau organizaţiilor social-politice 
legal constituite

›  să aibă acces liber la datele personale, să bene�-
cieze de protecţia juridică în exerciţiul funcţiei

›  să-şi perfecţioneze, în mod continuu, abilităţile şi 
pregătirea profesională

Functionarul public este obligat:
›  să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor
›  să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate 

şi promptitudine atribuţiile de serviciu 
›  să �e loial autorităţii publice în care activează 
›  să păstreze secretul de stat, con�denţialitatea în 

legătură cu informaţiile de care ia cunoştinţă în 
exerciţiul funcţiei publice

›  să respecte normele de conduită profesională 
›  să prezinte declaraţii cu privire la venituri şi propri-

etate, să respecte prevederile legale referitoare la 
incompatibilităţi, con�ict de interese şi restricţii în 
exercitarea funcţiei publice

›  să-şi perfecţioneze, în mod continuu, abilităţile şi 
pregătirea profesională
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Concursul pentru ocuparea 
funcţiei vacante

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante are la bază principiile competiţiei deschise, 
transparenţei, competenţei și meritelor profesiona-
le, precum și principiul egalităţii accesului la funcţii-
le publice pentru �ecare cetăţean (art.29, alin. (1).

Concursul se organizează, în condiţiile legii, de 
către comisii de concurs.

Condiţiile de desfășurare a concursului se publică 
într-o publicaţie periodică, pe pagina web a autori-
tăţii publice iniţiatoare, precum și se a�șează pe 
panoul informaţional la sediul autorităţii publice, 
într-un loc vizibil și accesibil publicului, cu cel puţin 
20 de zile calendaristice înainte de data desfășurării 
concursului.

Procedura de organizare și desfășurare a concur-
sului este reglementată de Regulamentul cu privire 
la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 
(Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, 
anexa nr.1). 

Litigiile cu privire la concurs se soluţionează de 
instanţa de contencios administrativ competentă.

Persoana care exercită o funcţie publică pentru 
prima dată este numită funcţionar public debutant 
(art.31). Funcţionarului public debutant i se stabi-
lește o perioadă de probă de 6 luni. 

• deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

•  posedă limba moldovenească și limbile oficiale 
de comunicare interetnică vorbite în teritoriul 
respectiv în limitele stabilite de lege; 

•  are capacitate deplină de exerciţiu; 

•  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului 
la pensie pentru limită de vîrstă; 

• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, 
pentru exercitarea funcţiei publice, conform 
certi�catului medical eliberat de instituţia medi-
cală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt 
stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia 
publică respectivă; 

•  îndeplinește cerinţele specifice pentru ocuparea 
unor anumite funcţii publice;

•  nu are antecedente penale nestinse pentru 
infracţiuni săvîrșite cu intenţie;

•  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca 
pedeapsă de bază sau complementară, ca 
urmare a sentinţei judecătorești de�nitive.

Pentru ocuparea funcţiilor publice în autorităţile 
publice sînt necesare studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, cu excepţia 
funcţiilor publice de execuţie din autorităţile admi-
nistraţiei publice locale de nivelul întîi în care, după 
caz, pot � încadrate persoane cu studii medii de 
specialitate absolvite cu diplomă.

Din 1 ianuarie 2009 funcţionarii publici au un nou 
cadru legal de reglementare a activităţii, care include, 
printre altele,  Legea privind Codul de conduită a 
funcţionarului public (nr.25-XVI din 22.02.2008) și 
Legea cu privire la funcţia publică și statutul funcţio-
narului public (nr.158-XVI din 04.07.2008). Aceste legi 
au ca scop de a asigura profesionalism, competenţă, 
imparţialitate, transparenţă și e�cienţă în activitatea 
funcţionarilor publici.

Legea cu privire la funcţia publică şi statu-
tul funcţionarului public

(nr.158-XVI din 04.07.2008)
Modalităţi de ocupare a funcţiei publice

Ocuparea funcţiei publice vacante (art. 28, alin. (1) se 
face prin:

a) concurs;
b) promovare;
c) transfer.

Concursul se organizează, de regulă, după aplica-
rea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice 
vacante speci�cate la alin.(1) lit.b) și c).

Condiţiile de bază pentru a candida la o 
funcţie publică

La o funcţie publică poate candida persoana care 
îndeplinește următoarele condiţii: 


