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PROBA DE CONCURS: FUNCȚIONARUL PUBLIC ȘI FUNCȚIA PUBLICĂ
Încercuiți varianta corectă:
I. Dreptul la grevă al functionarilor publici prevazut de art.30
din Legea 188/1999 presupune:
a. Încetarea definitivă a activităților funcționarilor publici
până la soluționarea revendicărilor
b. Încetarea activităților funcționarilor publici cu respectarea
principiului continuității și celerității
c. Încetarea activităților funcționarilor publici cu plata
integrală a drepturilor salariale
II. Art.2 din Legea nr 188/1999 definește funcționarul public
ca fiind:
a. ,,Funcționarul public este persoana numită în condițiile
legii îintr-o funcție publică ,,
b. ,,Funcționarul public este orice persoana care lucrează
într-o instituție de autoritate publică,,
c. ,,Funcționarul public este orice persoană numită în funcție
de Guvernul României.

VI. Temeiul răspunderii disciplinare a funcționarului public
îl constituie:
a. abaterea disciplinară
b. însușirea de mijloace necuvenite
c. absențe nemotivate

III. Legea nr 188/1999 definește în art.2 funcția publică ca
fiind :
a. ,, Ansamblul tuturor activităților autorităților publice de pe
întreg teritoriul tării în scopul realizării politicii Guvernului
României.
b. ,, Ansamblul tuturor activităților autorităților publice
centrale și locale care pun în aplicare legile și actele adoptate
de Guvern.
c.,, Ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite în
temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere
publică de către administrația publică centrală , administrația
publică locală și autoritățile administrative autonome.

VIII. Prin Constituție sunt reglementate două modalități de
recrutare într-o functie publică și anume:
a. numirea și alegerea
b. alegerea și detașarea
c. numirea și delegarea

IV. 4.Între noțiunea de funcție publică și demnitate publică
există :
a. similitudine
b. disticție prevazută de art.16 din Constituția României
c. aceleași drepturi

IX. Sancțiunile disciplinare consacrate de Legea 188/1999
sunt:
a. avertisment , amendă , suspendare retrogradare, destituire
b. mustrare, amendă , suspendare retrogradar , destituire
c. mustrare scrisă, diminuarea drepturilor salariale,
suspendare dreptului de avansare , retrogradarea din functia
publica, destituirea

V. Drepturile funcționarilor publici sunt consacrate și
garantate de:
a. Codul de conduită al funcționarilor publici
b. Legea organică și Codul penal
c. Constituția Românie , Statutul funcționarilor publici și alte
reglementari speciale în materie

X. Cea mai gravă formă de răspundere aplicabilă
funcționarilor pubici este:
a. răspunderea pentru daune și confiscarea averii,
b.răspunderea penală
c. răspunderea pentru prejudicii morale.

Data
................

VII. Cea mai gravă sancțiune disciplinară atât prin gradul de
pericol social cât și prin consecințele pe care le produce este:
a. trimiterea în judecată
b. destituirea din funcție
c. privarea de libertate

Nume/prenume
.........................................................................
Semnatura

..............................................

