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DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 
 

Încercuiți varianta corectă: 
I. Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici sunt 
consacrate și garantate de:  
a. Codul de conduită al funcționarilor publici 
b. Legea organică și Codul penal 
c. Constituția României, Statutul funcționarilor publici 
și alte reglementari speciale în materie  

 
 

VI. La intrarea în corpul funcționarilor publici, 
funcționarul public depune jurământul de credință: 
a. în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire 
în funcția publică definitivă 
b. în temen de 5 zile de la emiterea actului de numire 
în funcția publică definitivă 
c. în termen de o lună de la emiterea actului de numire 
în funcția publică definitivă 

II. Raporturile de serviciu își au izvorul în: 
a. Contractul individual de muncă 
b. Actul administrativ de numire 
c. Contractul de mandat 

VII. Promovarea funcționarului public: 
a. este condiționată de existența unui post vacant 
b. este modalitatea de dezvoltare a carierei prin 
ocuparea unei funcții publice superioare 
c. se face prin concurs sau examen 

III.  Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează: 
a. Pe perioadă nedeterminată, fără excepție 
b. Pe perioadă determinată pentru funcțiile publice de 
execuție temporar vacante 
c. Pe perioadă determinată, ca regulă generală 
 

VIII. Temeiul răspunderii disciplinare a funcționarului 
public îl constituie: 
a. abaterea disciplinară 
b. infracțiunea 
c. contravenția 

IV. În categoria drepturilor funcționarilor publici sunt 
reglementate, printre altele: 
a. Dreptul de asociere sindicală 
b. Dreptul de a face parte din partide politice 
c. Dreptul la opinie 
 

IX. Cea mai gravă sancțiune disciplinară atât prin 
gradul de pericol social cât și prin consecințele pe care 
le produce este: 
a. retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de 
până la 1 an  
b. destituirea din funcție  
c. privarea de libertate  

V.  Ocuprarea funcției publice se face prin: 
a. promovare 
b. transfer 
c. recrutare 
d. alegere 

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.  
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