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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei STATUTUL FUNCŢIEI PUBLICE 
Codul 
disciplinei 

 
D.D.4.7.17.  

 

Anul de studiu 4 Semestrul* VII Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 24 Total ore pe semestru 48 

Titularul disciplinei Prof. dr. VERGINIA VEDINAŞ 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14 

săptămâni x 2 h curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 
ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 

universitare de licenţa 
DREPT 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii ---------  
 
 24 24 -   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

---- 

Recomandate 

 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI, 

DREPT CONSTITUŢIONAL, INSTITUŢII POLITICE, 

DREPT ADMINISTRATIV I, DREPT ADMINISTRATIV II 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  8. Pregătire prezentări orale  

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 6 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 3  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

-  12. Documentare pe INTERNET  

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. -  13. Alte activităţi …  

7. Pregătire lucrări de control -  14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 24 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de master şi în fişa specializării) 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 Înţelegerea noţiunii de funcţie publică – sensuri, natură juridică, definiţie 

 Analizarea noţiunilor indisolubil legate de materia funcţiei publice, utilizate în legislaţia internă şi 
cea europeană  

 Înţelegerea atribuţiilor care derivă din exercitarea unei funcţii publice  

 delimitarea funcţiei publice de alte modalităţi de alte forme de activitatea salarizată în sectorul 
public 

 Înţelegerea regimului aplicabil « raportului de serviciu »  

 Analizarea statutului funcţionarului public european 

 Înţelegerea principiilor şi normelor care guvernează deontologia funcţionarului public în România 
şi în statele Uniunii Europene  

 Cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor specifice funcţionarilor publici. 

2. Explicare şi interpretare  

 Explicarea condiţiilor şi principiilor care stau la baza recrutării funcţionarilor publici, atât în 
România cât şi în alte state ale Uniunii Europene 

 Calificarea actului de numire într-o funcţie publică şi efectele juridice ale acestuia 

 Rolul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public în sistematizarea şi clarificarea 
regimului juridic specific funcţiei publice; 

 Semnificaţia şi modul de aplicare a legilor speciale în materie; 

 Corelarea legislaţiei interne din materia funcţiei publice cu legislaţia comunitară; 

 Explicarea soluţiilor legislative  adoptate în alte state membre ale Uniunii Europene 

3. Instrumental – aplicative  

 Înţelegerea necesităţii perfecţionării sistemului legislativ care reglementează drepturile şi 
obligaţiile funcţionarilor publici; 

 Folosirea unei terminologii unitare pentru aceleaşi realităţi juridice 

 Simplificarea procedurilor şi reglementarea unitară a regulilor care privesc modul de  ocupare 
şi de exercitare a unei funcţii publice 

 Asigurarea informării şi participării tuturor părţilor interesate la luarea deciziilor administrative 
care au relevanţă în domeniu 

 Identificarea unor posibile soluţii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi îndatoririle 
funcţionarilor publici 

 Identificarea actelor normative care trebuie adaptate în raport de legislaţia comunitară, cu 
relevanţă în domeniul funcţiei publice 

4. Atitudinale  

 Conştientizarea importanţei funcţiei publice şi a activităţii funcţionarului public în cadrul 

statului de drept 

  Responsabilizare a personalului din sectorul public 

 Înţelegerea şi aplicarea în plan teoretic şi practic a priorităţii interesului public în raport cu 

cel personal, individual, identificarea modalităţilor de satisfacere a necesităţilor sociale de 

interes public 

 Înţelegerea necesităţii reformării administraţiei publice româneşti, a modului de recrutare şi 

motivare profesională a funcţionarilor publici; adaptarea la sistemul de organizare şi 

funcţionare a administraţiilor europene, în procesul de integrare 

 Promovarea regulilor de deontologie profesională care trebuie să caracterizeze activitatea 

în funcţionarilor publici 

 Reducerea birocraţiei, eficientizarea mijloacelor de exercitare a funcţiei publice, prin 

apropierea administraţiei de cetăţeni 
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Programa analitică 

 

TEMA 1 – Aspecte generale privind funcţia publică: Delimitarea regimului statutar al 

funcţionarului public de regimul personalului contractual.  

 

TEMA 2 – Noţiunea de funcţie publică în dreptul intern şi european: Definiţia şi 

trăsăturile funcţiei publice. Fundamente constituţionale. Regimul actului juridic de numire 

într-o funcţie publică. 

 

TEMA 3 – Clasificarea funcţionarilor publici: Criteriul regimului juridic aplicabil. Criteriul 

rigurozităţii disciplinei. Criteriul calificării activităţii proprii. Criteriul studiilor. Criteriul 

atribuţiilor. Criteriul statutului deţinut. Criteriul naturii funcţiei ocupate. 

 

TEMA 4 – Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici: Prezentarea şi analizarea 

drepturilor funcţionarilor publici. Prezentarea şi analizarea îndatoririlor funcţionarilor publici. 

Aspecte de drept comparat. 

 

TEMA 5 – Valori deontologice specifice funcţionarului public: Principii. Fundamente 

constituţionale şi legale. Deontologia funcţionarului public european – aspecte speciale. 

 

TEMA 6 - Recrutarea funcţionarilor publici în România: Condiţii şi proceduri impuse de 

legislaţia internă. Recrutarea funcţionarilor publici europeni. Comparaţie între diversele 

sisteme de recrutare. 

 

TEMA 7 – Cariera funcţionarului public european: Recrutare.Statutul administrativ al 

funcţionarului public european. Avansarea şi promovarea. Elemente specifice. 

 

TEMA 8 – Reglementarea raportului de serviciu în România: Modificarea. 

Suspendarea. Încetarea. 

 

TEMA 9 – Gestiunea funcţiei publice europene: Clarificări conceptuale. Organele de 

gestiune a funcţiei publice europene. 

 

TEMA 10 - Răspunderea funcţionarilor publici în România: Principii. Analizarea 

formelor de răspundere. Privire specială asupra răspunderii disciplinare. Căi de atac. 

 

TEMA 11 – Răspunderea funcţionarilor publici europeni: Aspecte deontologice. Forme 

 de răspundere. Proceduri şi sancţiuni. Căi de atac. 

 
TEMA 12 – Regimul privilegiilor şi imunităţilor funcţionarilor publici europeni: 

Aspecte specifice. Analizarea privilegiilor şi imunităţilor. 

 
TEMA 13 – Regimuri juridice specifice unor categorii de funcţionari publici europeni: 

Aspecte generale. Dispoziţii statutare specifice. 

 

TEMA 14 – Concluzii şi linii de evoluţie în materia funcţiei publice: Comparaţie între 

regimul juridic al funcţionarului public din România şi regimul funcţionarului public 

european. Identificarea carenţelor la nivel legislativ şi instituţional. Creionarea unor posibile 

soluţii. 
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Lista materialelor 
didactice necesare 

Curs, suport de curs 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 100% 
 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator --- 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  … 

- testarea continuă pe parcursul semestrului --- 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. --- 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

Colocviu în grup 

Cerinţe minime pentru acordarea calificativului 
ADMIS 

 

 prezenţă la cel puţin jumătate dintre 

cursuri; 

 prestaţie satisfăcătoare la colocviu; 

 activitate minimă în timpul semestrului 

 

 

Data completării:  25.09.2017         

 

 Semnătura  


