
BAREM CORECTARE

6. Enumeraţi care sunt sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi 
modul de aplicare al acestora conform Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarului public 
republicata  . - 20 puncte

Art. 77 alin. (3) şi art. 78 
- enumerarea sancţiunilor disciplinare – 5 sancţiuni x 1 punct
- aplicarea mustrării scrise – 3 puncte
- aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte
- condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 2 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 
puncte

1. Ce este un grupvulnerabil? – 15 PUNCTE

1.Grupulvulnerabildesemneazăpersoanesaufamilii care suntînrisc de a-şipierdecapacitatea de 
satisfacere a nevoilorzilnice de trai din cauzaunorsituaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, 
dependenţă de drogurisau de alcoolori a altorsituaţii care conduc la vulnerabilitateeconomicăşi 
social.
(conform art. 6 , lit. p) din Legeanr. 292/2011 - Legeaasistenţeisociale)

3.Ce înţelegemprin “mediu social de viaţă”? – 10 PUNCTE

1.Mediul social de viaţăreprezintăansamblulcondiţiilor de traiînfamilieşi/saugospodărie, al 
relaţiilorsocialepersonale, inclusivmediulîn care persoanalucrează, 
esteeducatăşiîşidesfăşoarăactivităţilesocialeobişnuite.
(conform art. 6 , lit. v) din Legeanr. 292/2011 - Legeaasistenţeisociale)

2. Ce intelegem prin persoana singura?    -  15 puncte
1 prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

- Este necesatorita-2 pct
- Este vaduva -2 pct
- Este divortata – 2 pct
- Al carei sot/sotie este declarat disparut prin hotarare judecatoreasca -2 pct
- Al carui sot/sotie este arestat preventive pe o perioada mai mare de 30 zile sau executa o 

pedeapsa privative de libertate si nu participa la intretinerea copiilor- 2pct
- Nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) -e); -

2pct;
- A fost numita tutore sau I s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii 

si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) – e) – 3pct
-

4..Ce înţelegem prin protective socială? 30 puncte



Protecţiasocială se defineşteîncontextulprincipiilor, 
valorilorşitradiţiilorceguverneazărelaţiilesocialedintreindivizi, grupuri, 
comunităţişiinstituţiiînstateleUniuniiEuropeneşireprezintă un ansamblu de măsurişiacţiuni care au ca 
scopasigurareaunuianumitnivel de bunăstareşisecuritatesocialăpentruîntreagapopulaţieşiîn mod special 
pentruanumitegrupurisociale. Protecţiasocialăcuprindedouăcomponente de bază: 
asigurărilesocialeînsistemcontributivşiasistenţasocialănoncontributivă.
(corifomiarf. 6, lit. ee) din Legeattr. 292/2011 - Legeaasistenţeisociale

5.Ce înţelegem prin persoană aptă de muncă? 10 puncte

Persoanaaptă de muncăestepersoana care îndeplineşteurmătoarelecondiţii:
a. are vârstacuprinsăîntre 16 anişivârsta standard de pensionare;-3.5 puncte
b. nu urmează o formă de învăţământcursuri de ziprevăzută de lege;-3.0puncte
c. are starea de sănătateşicapacitateafizicăşipsihicăcorespunzătoare, care o facaptăpentru
prestareauneimunci.- 3.5 puncte
(conform art. 71 din Legeanr. 416/2001 privindvenitul minim garantat, cu 
modificărileşicompletărileulterioare)


