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ARTICOLUL 7 
Principiul egalităţii 

   
    Beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice au dreptul 
de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia 
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a trata în mod egal pe toţi 
beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege. 
 

 
ARTICOLUL 413 

Dreptul la tratament egal 
   

   (1) La baza raporturilor de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice şi 
funcţionarii publici stă principiul egalităţii de tratament faţă de toţi funcţionarii 
publici.   
   (2) Orice discriminare faţă de un funcţionar public, definită în conformitate cu 
prevederile legislaţiei specifice privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, este interzisă. 
 
ARTICOLUL 447 
Conduita în relaţiile cu cetăţenii 
   
   (6) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a 
cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia 
funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de 
discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 
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ARTICOLUL 449 
Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 

 

5) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia să 
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei 
personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei 
categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:   
   a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de 
competenţă aferent funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei 
persoane din subordine;   
   b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 
corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;   
   c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a 
personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanţele 
necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei 
individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;   
   d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a 
competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun 
acordarea de stimulente materiale sau morale;   
   e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui 
subordonat şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare 
profesională pentru fiecare persoană din subordine;   
   f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din 
subordine care deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale 
necesare exercitării funcţiei respective;   
   g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în 
orice situaţie, cu privire la personalul din subordine.   
 

ARTICOLUL 467 
Concursul pentru ocuparea unei funcţii publice 

   
   (1) Concursul pentru ocuparea unei funcţii publice are la bază principiile 
competiţiei, transparenţei, competenţei, precum şi pe cel al egalităţii accesului la 
funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.   
   (2) În cadrul concursului prevăzut la alin. (1), subiectele şi bibliografia aferentă 
trebuie să conţină şi tematici privind respectarea demnităţii umane, protecţia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării 
la ură şi discriminare.   
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