
FIŞA DISCIPLINEI  
 
1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 
1.2. Facultatea  de Drept și Ştiinţe Sociale 
1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice și Administrative 
1.4. Domeniul de studii Științe Administrative 
1.5. Ciclul de studii Licenţă  
1.6. Programul de studii Administrație Publică  
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Etică şi deontologie în administraţie 
publică 

2.2. Cod disciplină AP I 17 

2.3. Titularul activităţii de curs Tudorascu Mihaela Miruna 
2.4. Titularul activităţii de seminar Tudorascu Mihaela Miruna 
2.5. Anul de 
studiu 

I 2.6. 
Semestrul 

II 2.7. Tipul de 
evaluare 
(E/C/VP) 

 

E 2.8. Regimul 
disciplinei (O – 
obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă)  

Op 

3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 
planul de învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 
 

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat - 
Examinări 14 
Alte activităţi ……. - 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
4. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C5 (4/3 credite)Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi 

deontologiei profesionale 
Competenţe transversale CT1 (4/1 credite) Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei 
profesionale 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a abordărilor fundamentale 
vizând conceptele, strategiile şi tehnicile specifice domeniului. 
Cuprinderea într-o structură unitară şi coerentă a principalelor teoretizări 



şi a reperelor valorice recunoscute din domeniul administraţiei publice şi 
din domeniile conexe. 
Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi 
corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţelor administrative la 
nivel european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a unor noi perspective 
de angajare pe piaţa muncii internă şi internaţională. 
Accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor 
specialişti, prin metode inovative de tip simulări, stagii de practică de tip 
internship, workshopuri cu specialişti din administraţie. 

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei “Deontologia functiei publice” urmăreşte asimilarea 
de cunoştinţe de specialitate din domeniul dreptului administrativ, în vederea 
dobândirii orientării necesare pentru exercitarea activităţilor şi profesiei în 
acest domeniu pentru functionarii publici. 

În acest scop s-a întocmit o tematică adecvată cunoaşterii aprofundate 
a comportamentului pe care trebuie sa-l aiba si sa si-l asume functionarul 
public.. 
 

7. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea de funcţie publică în legislaţia română. 
a. analiză doctrinară şi legislativă cu privire la noţiunea de 

funcţie publică 
- definiţia funcţiei publice 
- funcţia publică element definitoriu al serviciului 

public 
- condiţiile de admisibilitate în funcţiile publice 
- trăsăturile funcţiilor publice 

 
 
 

Prelegere, discuţii  

2. Noţiunea de funcţionar public în doctrina şi legislaţia română. 
a. analiza doctrinară ţi legislativă cu privire la noţiunea de 

funcţionar public 
- istoricul apariţiei funcţionarului public 
- sensurile conceptului de funcţionar public 
- elementele de identificare a funcţionarului public 
- definiţii în doctrină a noţiunii de funcţionar public 

  

Prelegere, discuţii  

3. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în România  
a. criterii de clasificare a funcţiilor publice 

- criteriul importanţei 
- după gradul de stricteţe  
- după modul de desemnare al titularilor 
- din punct de vedere al regimului juridic aplicabil 

b. criterii de clasificare a funcţionarilor publici 
- în funcţie de atribuţii exercitate 
- în funcţie de regimul juridic aplicabil 
- din punct de vedere al rigurozităţii disciplinei 
- dpdv al modalităţilor de desemnare  
- dpdv al independenţei faţă de politică 
- prevederile L188-1999 privind statutul 

funcţionarilor publici 
  

Prelegere, discuţii  



4. Noţiunea de deontologie a funcţionarului public 
a. noţiunea de deontologie dpdv etimologic şi a obiectului de 

cercetare 
- definiţie 
- izvoarele deontologiei funcţionarului public 

(constituţia, codul de conduită) 
b. principiile fundamentale ale deontologiei  

  

Prelegere, discuţii  

5. Raporturile juridice de serviciu ale funcţionarilor publici 
a. natura juridică a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor 

publici 
- concepţii agreate de doctrină 

b. subiectele raportului juridic de serviciu  
c. conţinutul raportului juridic de serviciu  
d. incompatibilităţile prevăzute în Legea 188-1999 
e. drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici 

  

Prelegere, discuţii  

6. Condiţii de acces într-o funcţie publică 
a. izvorul condiţiilor de acces în funcţiile publice 

- prevederile Legii 188-1999 
  

Prelegere, discuţii  

7. Modalităţi de recrutare într-o funcţie publică 
a. numirea, mod de recrutare a funcţionarilor public 
b. concursul 
c. condiţia jurământului 

  

Prelegere, discuţii  

8. Cariera funcţionarilor publici 
a. evaluarea performanţelor 
b. efectele evaluării 
c. conceptul de carieră profesională  
d. fazele carierei profesionale  

  

Prelegere, discuţii  

9. Modificarea raportului juridic de funcţie publică 
a. principiul stabilităţii în funcţia publică 
b. modificarea raportului de serviciu 
c. delegarea  
d. detaşarea 
e. transferul 
f. mutarea în cadrul altui compartiment 
g. exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere 

  

Prelegere, discuţii  

10. Suspendarea raportului juridic de funcţie publică 
a. situaţii în care poate interveni suspendarea  
b. suspendarea din iniţiativa funcţionarului 

  

Prelegere, discuţii  

11. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici 
a. moduri de încetare 
b. efectele încetării 

  

Prelegere, discuţii  

12. Răspunderea juridică a funcţionarului public 
a. formele răspunderii juridice a funcţionarului public 

- noţiunea răspunderii 
- raţiunea răspunderii  

  

Prelegere, discuţii  

13. Răspunderea disciplinară şi contravenţională a funcţionarului public 
a. răspunderea disciplinară. Definiţie 
b. fapte ce se califică abateri disciplinare 
c. sancţiuni disciplinare 

Prelegere, discuţii  



d. răspunderea contravenţională. Condiţii 
e. mod de aplicare şi drept de contestare 

  
14. Răspunderea civilă şi penală a funcţionarilor publici. Noţiunea 

răspunderii civile. Condiţii de existenţă 
 condiţii cerute pentru existenţa răspunderii penale 
 infracţiuni de serviciu reglementate in Codul penal  
 

Prelegere, discuţii  

8.2 Bibliografie 
1. Miruna Tudorascu, „Deontologia functionarului public”, Seria Didactica, Alba Iulia, 2010; 
2. I. SANTAI,” Drept administrativ si stiinta administratiei”, Ed. Risoprint 2002 Cluj Napoca; 
3. E. Tarangul – Tratat de drept administrativ, Cernauti, Ed. Tipografia Glasul Bucovinei, 1944; 
4. D. Brezoianu – Drept administrativ. Organizarea de stat in Romania, Ed. Lucretius, 1998; 
5. M. Anghene – Elemente de drept administrativ, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1958; 
6. Jean  - Marie Auby, Robert Ducos Ader. – Droit administratif-la fonction publicye, les biens publiyes, les travaux 

publiyues-septieme, Ed. Dalloz, Paris 1986; 
7. A. Teodorescu – Notiuni de drept administrativ, Tipografia Eminescu Bucursti 1915; 
8. Verginia Verdinas – Statutul functionarului public, Ed. Nemira, 1998; 
9. Al. Negoita – Drept administrativ, Ed. Sylvi, Bucuresti 1996; 
10. Serge Salon, Jean – Charles Savignac – Le fonction Publiye, Ed. Siney, Paris, 1985; 
11. Marin Preda – Tratat elementar de Drept administrativ roman, Ed. Lumina Lex, 1996 
12. M.T. Oroveanu – Tratat de drept administrativ, Ed. Germa SRL Bucuresti, 1997; 
13. Bossaert Danielle, Dammke Cristoph, Nomden Koen, Polet Robert – Functia publica in europa celor 15, 

Traducere SNPA, CPAP, Ed. Economica, Bucuresti, 2002; 
14. Benone Pusca , I. Pipescu – Pregatirea si perfectionarea profesionala a functionarului public, in Revista de 

Economie si administratie Locala, ed. Tribuna economica, nr. 12, 3-4, din 1996; 
15. Pierre Moor – Droit Administratif, vol. 1,2,3, Ed. Staempfle si CIE Berne, Paris, 1992. 
16. Dogaru, Lucreţia: Deontologia funcţiei publice. .Pentru uzul studentilor, Târgu-Mures, Universitatea "Petru 

Maior" Târgu-Mures, 2006. 
 
Seminar   

15. Noţiunea de funcţie publică în legislaţia română. 
a. analiză doctrinară şi legislativă cu privire la noţiunea de 

funcţie publică 
- definiţia funcţiei publice 
- funcţia publică element definitoriu al serviciului 

public 
- condiţiile de admisibilitate în funcţiile publice 
- trăsăturile funcţiilor publice 

 
 
 

Teorie, spete  

16. Noţiunea de funcţionar public în doctrina şi legislaţia română. 
a. analiza doctrinară ţi legislativă cu privire la noţiunea de 

funcţionar public 
- istoricul apariţiei funcţionarului public 
- sensurile conceptului de funcţionar public 
- elementele de identificare a funcţionarului public 
- definiţii în doctrină a noţiunii de funcţionar public 

  

Teorie, spete  

17. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în România  
a. criterii de clasificare a funcţiilor publice 

- criteriul importanţei 
- după gradul de stricteţe  
- după modul de desemnare al titularilor 
- din punct de vedere al regimului juridic aplicabil 

Teorie, spete  



b. criterii de clasificare a funcţionarilor publici 
- în funcţie de atribuţii exercitate 
- în funcţie de regimul juridic aplicabil 
- din punct de vedere al rigurozităţii disciplinei 
- dpdv al modalităţilor de desemnare  
- dpdv al independenţei faţă de politică 
- prevederile L188-1999 privind statutul 

funcţionarilor publici 
  

18. Noţiunea de deontologie a funcţionarului public 
a. noţiunea de deontologie dpdv etimologic şi a obiectului de 

cercetare 
- definiţie 
- izvoarele deontologiei funcţionarului public 

(constituţia, codul de conduită) 
b. principiile fundamentale ale deontologiei  

  

Teorie, spete  

19. Raporturile juridice de serviciu ale funcţionarilor publici 
a. natura juridică a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor 

publici 
- concepţii agreate de doctrină 

b. subiectele raportului juridic de serviciu  
c. conţinutul raportului juridic de serviciu  
d. incompatibilităţile prevăzute în Legea 188-1999 
e. drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici 

  

Teorie, spete  

20. Condiţii de acces într-o funcţie publică 
a. izvorul condiţiilor de acces în funcţiile publice 

- prevederile Legii 188-1999 
  

Teorie, spete  

21. Modalităţi de recrutare într-o funcţie publică 
a. numirea, mod de recrutare a funcţionarilor public 
b. concursul 
c. condiţia jurământului 

  

Teorie, spete  

22. Cariera funcţionarilor publici 
a. evaluarea performanţelor 
b. efectele evaluării 
c. conceptul de carieră profesională  
d. fazele carierei profesionale  

  

Teorie, spete  

23. Modificarea raportului juridic de funcţie publică 
a. principiul stabilităţii în funcţia publică 
b. modificarea raportului de serviciu 
c. delegarea  
d. detaşarea 
e. transferul 
f. mutarea în cadrul altui compartiment 
g. exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere 

  

Teorie, spete  

24. Suspendarea raportului juridic de funcţie publică 
a. situaţii în care poate interveni suspendarea  
b. suspendarea din iniţiativa funcţionarului 

  

Teorie, spete  

25. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici 
a. moduri de încetare 
b. efectele încetării 

  

Teorie, spete  



26. Răspunderea juridică a funcţionarului public 
a. formele răspunderii juridice a funcţionarului public 

- noţiunea răspunderii 
- raţiunea răspunderii  

  

Teorie, spete  

27. Răspunderea disciplinară şi contravenţională a funcţionarului public 
a. răspunderea disciplinară. Definiţie 
b. fapte ce se califică abateri disciplinare 
c. sancţiuni disciplinare 
d. răspunderea contravenţională. Condiţii 
e. mod de aplicare şi drept de contestare 

  

Teorie, spete  

28. Răspunderea civilă şi penală a funcţionarilor publici. Noţiunea 
răspunderii civile. Condiţii de existenţă 

 condiţii cerute pentru existenţa răspunderii penale 
 infracţiuni de serviciu reglementate in Codul penal  
 

Teorie, spete  
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32. Dogaru, Lucreţia: Deontologia funcţiei publice. .Pentru uzul studentilor, Târgu-Mures, Universitatea "Petru 
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8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti, prin metode inovative de tip 
simulări, stagii de practică de tip internship, workshopuri cu specialişti din administraţie. 
9. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 100% 
- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare - 
- Activitate la seminar - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  



C5 Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică  
CT1 Elaborarea şi tehnoreactarea în format electronic a unui proiect de specialitate pe o temă dată şi în 
restricţii de timp, aplicând principiile, normele şi valorile eticii profesionale. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 
  ……………..………………       …………………………………. 
 
Data avizării în catedră         Semnătura director de departament 
……………………….           .…………………………………... 
 


