
 

 

FORMULAR PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE 

ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 
 

DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

Încercuiți varianta corectă: 
I. Administrația publică centrală, potrivit Codului 

administrativ, este: 

a.totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere 

publică, de organizare a executării și de executare în 

concret a legii și de prestare de servicii publice, în 

scopul satisfacerii interesului public național/general 

b.un domeniu de activitate 

c.un raport social  

VI Aleșii locali sunt: 
a.primarul, viceprimarul, consilierii locali, 

președintele consiliului județean, vicepreședinții 

consiliului județean și consilierii județeni 
b  aleșii cu contract individual de muncă 
c. aleșii cu contract de mandat 
 

 

II. Dreptul la grevă al functionarilor publici prevazut 

de Codul Administrativ 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 
 

VII.In accepțiunea Codului administrativ serviciile 

publice sunt: 
a.serviciile de salubritate 
b.activitățile consiliilor locale si a primarilor 
c.activitatea sau ansamblul de activități organizate de 

o autoritate a administrației publice ori de o instituție 

publică sau autorizată/autorizate ori delegată de 

aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter 

general sau a unui interes public, în mod regulat și 

continuu 
III.  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  

VIII. Sancțiunile disciplinare consacrate de Codul 

Administrativ sunt: 
a. avertisment , amendă , suspendare retrogradare, 

destituire 
b. mustrare, amendă , suspendare retrogradare, 

destituire 
c. mustrare scrisă, diminuarea drepturilor salariale, 

suspendare dreptului de avansare , retrogradarea din 

functia publica, destituirea 
IV. Administrația publică locală  este: 
a.activitatea în regim de putere publica a Președintelui 

României  și a consiliilor judetene 
b.totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere 

publică, de organizare a executării și de executare în 

concret a legii și de prestare de servicii publice, în 

scopul satisfacerii interesului public local 
c.activitatea Guvernului, Presedintele Romaniei, a 

Prefectului si a primarilor 

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  imunitate  

V.  Funcția de demnitate publică  reprezintă: 
a. ansamblul de atribuții și responsabilități stabilite prin 

Constituție, legi și/sau alte acte normative, după caz, 

obținute prin învestire, ca urmare a rezultatului 

procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire 
b. senatorii si deputatii; 
c. functionarii publici din Guvern 

X. Cea mai gravă formă  de răspundere aplicabilă 

funcționarilor pubici este: 

a. anularea alegerii, 

b.răspunderea penală  

c. răspunderea pentru injurii 
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