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SUBIECTE PENTRU PROBA SCRISA 
Concurs pentru ocuparea postului vacant INSPECTOR I 

– Compartiment RESURSE UMANE - 
Septembrie  2017 

 

Notă: pentru promovarea Probei scrise, fiecare candidat trebuie sa obțină minim 50 de puncte 

din 100 posibile. Nu se acordă puncte din oficiu.  

 
  
 

Varianta 2 

SUBIECTUL 1 

 

Identificați modalitățile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltați una dintre acestea. 

20 puncte 

BAREM CORECTARE  

Art.56, art.57, art.66, art.89, art.90, art.91, art.92, art.106 alin.(2) 

- distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată; - 2 puncte 

- identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată 

şi pe perioadă determinată – 8 x 1 - 8 puncte ( recrutare, promovare, transfer, redistribuire, detaşare, 

mutare, exercitare cu caracter temporar, hotărâre judecătorească) 

- descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte 

- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor - 5 punc 

 

SUBIECTUL 2 

Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de 

serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte 

BAREM CORECTARE  

Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86  

- Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte 

- Răspunderea disciplinară - 3 puncte 

- Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte 

- Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte  

- Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură 

cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte 

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte 

 

 



SUBIECTUL 3 

 

Prezentați si comentați pe scurt principalele reglementari cu privire la timpul de muncă – durata 

timpului de muncă  prevăzute prin Legea 53/2003 –Codul muncii, actualizat 2017. Corelați cu art. 41 

din Constituția României – 30 puncte  

BAREM CORECTARE   

2 punct Art. 111 
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la 

dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor 

contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei 

în vigoare. 

2 punct  Art. 112 
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 

ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. 

(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 

de 30 de ore pe săptămână. 

2 punct   Art. 113 
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe 

zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. 

(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare 

inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore 

pe săptămână. 

4 puncte Art. 114 
(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 

inclusiv orele suplimentare. 

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi 

prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o 

perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, 

se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 

luni, dar care să nu depăşească 6 luni. 

(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a 

salariaţilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective 

de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă stabilite la alin. (3) , dar 

pentru perioade de referinţă care în niciun caz să nu depăşească 12 luni. 

(5) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2) -(4) nu se iau în calcul durata 

concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă. 

(6) Prevederile alin. (1) -(4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 

2 puncte Art. 115 
(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri 

colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă 

mai mică sau mai mare de 8 ore. 

(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de 

ore. 

2 puncte Art. 116 
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 

40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul 



colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în 

regulamentul intern. 

(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul 

individual de muncă. 

2 punct Art. 117 
Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă 

salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului. 

4 puncte Art. 118 
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea 

salariatului în cauză. 

(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de 

muncă. 

(3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade: o perioadă fixă în care 

personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul 

îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic. 

(4) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art. 

112 şi 114. 

3 puncte Art. 119   
Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic 

de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, 

şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită 

acest lucru. 

(Modificat prin OUG 53/2017) 

2 punct – art.41. din Constituție: dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.   

Capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerența și logica exprimării ideilor – 5 puncte 

 

SUBIECTUL 4 

Analizați comparativ destituirea din funcție publică și demisia - 10 puncte 

BAREM CORECTARE  

Art. 101, art. 102, art. 105 alin. (1) 

- ambele - situații de încetare– 1 puncte 

- nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct 

- destituirea - prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire, ca 

sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte 

- comunicare act administrativ - 1 puncte 

- demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct 

- notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 1 puncte 

- nu se motivează – 1 punct 

- producere efecte– 1 punct 

- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor – 2 puncte 

 

 

SUBIECTUL 5 



Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi 

concursul de promovare. 20 puncte 

BAREM CORECTARE  

Art.56, art.57, art.65 alin.(2) şi alin.(3), art. 66, art.70 

- prezentarea modalităţilor de ocupare - 5 puncte 

- analiza comparativă – 10 puncte  

- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor - 5 puncte 

 



VARIANTA B  

BAREM CHESTIONAR PENTRU PROBA SCRISA 

Concurs pentru ocuparea postului vacant CONSILIER JURIDIC   

Funcție publică 

– Compartiment JURIDIC -  

Septembrie  2017 

 

 

   

SUBIECT 1 b 
Definiți răspunderea funcționarilor publici.  
Prezentați şi comentați răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcționarilor publici. - 20 puncte 

BAREM CORECTARE  
Art.75, art. 84, art. 85, art.86 
- considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct 
- răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte 
- recuperarea pagubelelor – 4 puncte 
- funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct 
- prescriere – 1 punct 
- răspunderea penală- când se angajează -1punct 
- obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct  
- obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal-1punct 
- în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct 
- obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct 
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte 

SUBIECT 2 b 

  Prezentați evidența funcțiilor publice si a funcționarilor publici, conform Legii nr 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici  (r 2), cu modificările si completările ulterioare – 20 de 
puncte  

BAREM DE CORECTARE  
Art.25 si 26 din Legea 188/1999  
Art. 25 al 1, al 2, al 3, al 4  – fiecare cate 2 puncte; 
Art.26 – al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 = fiecare cate 2 puncte  
Coerența, claritate in exprimare, analiza si sinteza in gândire- 2 puncte  

Total = 20 puncte  

 SUBIECT 3 b  

Prezentați  lista bunurilor ce intră in domeniul public local, conform Legii 213/1998 ?  - 20 puncte 

BAREM CORECTARE  

- cate 1,5 puncte pentru fiecare bun identificat. 



Anexa  Legii: Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din 
următoarele bunuri: 

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de 

agrement; 
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi epurare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 

instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 
policlinicile şi altele asemenea; 

6. locuinţele sociale; 
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 
8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de 

interes public naţional; 
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu 

sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale. 

5 puncte pentru sinteza, analiza, claritate si coerenta in exprimare 

 TOTAL = 20 puncte  

         

SUBIECT 4 b 

Precizați  subiectele de sesizare a instanței in Contenciosul administrativ, cf prevederilor Legii 

554/2004, actualizata  – 25 puncte  

 

BAREM DE CORECTARE  

ARTICOLUL 1 = 20 puncte  

Articolul 1: Subiectele de sesizare a instantei 

(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate 

publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate 

adresa   instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului 

pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat 

si public. 3 puncte  

(2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-

un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept . 2 puncte  

(3) Avocatul Poporului, in urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, daca apreciaza ca ilegalitatea 

actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie, 

poate sesiza instanta competenta de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petitionarul dobandeste 

de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate . Daca petitionarul nu isi insuseste actiunea 

formulata de Avocatul Poporului la primul termen de judecata, instanta de contencios administrativ 

anuleaza cererea . 3 puncte  

(4) Ministerul Public, atunci cand, in urma exercitarii atributiilor prevazute de legea sa organica, apreciaza ca 

incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte 

administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al 

acestora, sesizeaza instanta de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul 

persoanei juridice vatamate. Petitionarul dobandeste de dreptcalitatea de reclamant, urmand a fi citat in 

aceasta calitate .3 puncte  

(5) Cand Ministerul Public apreciaza ca prin emiterea unui act administrativ normativ se vatama un interes legitim 

public, sesizeaza instanta de contencios administrativ competenta de la sediul autoritatii publice emitente. 2 

puncte 

(6) Autoritatea publica emitenta a unui act administrativ unilateral nelegal poate sa solicite 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336463/Sesizare
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337132/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4399/Interes
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336732/Anularea
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3165/Repararea_pagubei
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336359/Public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337006/Adresa
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336308/Persoana_vatamata
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337132/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4399/Interes
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3212/Subiect_de_drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3212/Subiect_de_drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337132/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337362/Calitate_procesuala
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336109/Avocatul_poporului
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319665/Cererea_de_bani
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337132/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337362/Calitate_procesuala
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1622/Ministerul_public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1622/Ministerul_public
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4399/Interes
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta


instantei anularea acestuia, in situatia in care actul nu mai poate fi revocat intrucat a intrat in circuitul civil si a 

produs efecte juridice. In cazul admiterii actiunii, instanta se pronunta, daca a fost sesizata prin cererea de 

chemare in judecata, si asupra validitatii actelor juridice incheiate in baza actului administrativ nelegal, precum si 

asupra efectelor juridice produse de acestea. Actiunea poate fi introdusa in termen de un an de la data emiterii 

actului. 3 puncte  

(7) Persoana vatamata in drepturile sau in interesele sale legitime prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale 

Guvernului neconstitutionale se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile prezentei legi. 2 

puncte  

(8) Prefectul, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si orice subiect de drept public pot introduce actiuni in 

contencios administrativ, in conditiile prezentei legi si ale legilor speciale. 2 puncte  

(9) La solutionarea cererilor in contencios administrativ, reprezentantul Ministerului Public poate participa, in orice 

faza a procesului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a drepturilor si 

libertatilor cetatenilor. – 2 puncte  

Capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte 

Total 25 puncte  

 

SUBIECT 5 b  

In vederea soluționării petițiilor, care sunt informațiile pe care fiecare instituție sau autoritate 

publica are obligația sa le comunice din oficiu, cf. Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public ? ( max. 15 puncte) 

BAREM CORECTARE  

 

1. Art 5/legea 544_2001: - 10 puncte  

a) actele normative care reglementează organizarea si funcționarea autorității sau 
instituției publice;  2 p 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de funcționare, 
programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;  1 punct 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si 
ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; 1 punct  
 d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, 
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; ; 1 punct 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; ; 1 punct 
f) programele si strategiile proprii; 1 punct  
g) lista cuprinzand documentele de interes public; ; 1 punct 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; ; 1 
punct 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in 
care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de 
interes public solicitate. ; 1 punct 

2. capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte 

                                                                  
 

 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336732/Anularea
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Formular Concurs de recrutare funcții publice sept 2017 

 

 

BAREM NOTARE SUBIECTE PENTRU PROBA SCRISA 
Concurs pentru ocuparea postului vacant REFERENT III 

– Compartiment CONTABILITATE  - 
Septembrie  2017 

 

Varianta B 
 
SUBIECTUL 1 
Prezentați tipurile  de răspundere aplicabile funcționarilor publici pentru încălcarea cu vinovăție a 
îndatoririlor de serviciu. - 20 puncte 
 

BAREM CORECTARE  

Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86  

- Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte 

- Răspunderea disciplinară - 3 puncte 

- Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte 

- Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte  

- Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură 

cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte 

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte 

 

 

SUBIECTUL 2 
Prezentați din ce se constituie veniturile bugetelor locale, conform Legii 273/2006 actualizata. – 
20 puncte  
 

BAREM DE CORECTARE 

Art 5, al 1, Legea 273/2006, actualizată  

(1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din 
impozitul pe venit; - 4 punct  
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; - 4 punct  
c) subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete; - 4 punct 
d) donații și sponsorizări.- 4 puncte 

 

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 4 puncte 

TOTAL = 20 puncte 

 

 

 
SUBIECTUL 3 
Care sunt situațiile de drept in care se suspendă Contractul de muncă individual , cf Legii 
52/2003  ?  - 20 de puncte 
 
BAREM DE CORECTARE 



Art. 50 din Codul muncii, Legea 50 din 2003 actualizata 
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: 
a) concediu de maternitate; 2 puncte 
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 2 puncte 
c) carantină; 2 puncte 
d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe 
toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 2 puncte 
e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; 2 puncte 
f) forță majoră; 2 puncte 
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; 2 
puncte 
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările 
necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, 
autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă 
încetează de drept; 2 puncte 
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 2 puncte 

 
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 2 puncte 

TOTAL = 20 puncte 
 
 
 
 
SUBIECTUL 4 
In vederea soluționării petițiilor, care sunt informațiile pe care fiecare instituție sau autoritate 
publica are obligația sa le comunice din oficiu, cf. Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public ? – 20  puncte 
 

1. Art 5/legea 544_2001: - 15 puncte  

a) actele normative care reglementează organizarea si funcționarea autorității sau 
instituției publice;  2 p 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de funcționare, 
programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;  2 puncte 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si 
ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; 2 puncte  
 d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, 
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; ; 2 puncte 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; ; 2puncte 
f) programele si strategiile proprii; 2 puncte  
g) lista cuprinzand documentele de interes public; ; 2 puncte 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 2 
puncte 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in 
care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de 
interes public solicitate. ; 2 puncte 

2. capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor – 2 puncte 
Total = 20 puncte 

 

 

SUBIECTUL 5 



Prezentați cum se organizează si se conduce activitatea de contabilitate in instituțiile care nu au 
compartiment sau angajați  cu contract de munca sau funcții publice, cf Legii 82/1992 
actualizata. -  20 puncte 
 

BAREM DE CORECTARE 

 
Legea 82/1991 actualizata:  

art 10, al (5) 

 Instituțiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au 

persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot 

încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilității şi întocmirea situațiilor 

financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face 

cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor 

respective se face din fonduri publice cu această destinații.  

Cate 3 p la fiecare tema abordata din cele subliniate. 3 x 5 = 15 puncte 

Capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte. 

 

Total = 20 puncte 
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