
BAREM DE CORECTARE – CONSILIER DEBUTANT – COMPARTIMENT 

AUTORITATE TUTELARĂ 

 

 
VARIANTA nr. 1 

 

1.  Precizaţi când se instituie tutela minorului şi prezentaţi persoanele care au 

obligaţia să înştiinţeze instanţa de tutelă de îndată ce află de existenţa unui minor 

lipsit de îngrijire părintească, conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind 

Codul Civil (r), cu modificările şi completările ulterioare. - 25 puncte 

 
 

   Art. 110. - Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, 

necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a 

interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi 

judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că 

este în interesul minorului instituirea unei tutele. -  10 puncte (8 modalități x 1,25 

puncte/caz ) 
 

     

Persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă  
 

   Art. 111. - Au obligaţia ca, de îndată ce află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire 

părintească în cazurile prevăzute la art. 110, să înştiinţeze instanţa de tutelă:  

   a) persoanele apropiate minorului, precum şi administratorii şi locatarii casei în care 

locuieşte minorul; - 3,75 puncte 

   b) serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morţii unei persoane, precum şi notarul 

public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; - 3,75 puncte 

   c) instanţele judecătoreşti, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii 

drepturilor părinteşti; - 3,75 puncte 

   d) organele administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă 

persoană 3,75 puncte.  

 

 

2. Prezentaţi cazurile de numire a curatorului special, conform prevederilor 

Legii nr.287/2009 privind Codul Civil (r), cu modificările şi completările 

ulterioare. - 20 puncte 

 

 
Cazurile de numire a curatorului special  

 

   Art. 150. - (1) Ori de câte ori între tutore şi minor se ivesc interese contrare, care nu sunt 

dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui, instanţa de tutelă va numi un curator 

special.-  6,67 puncte 



   (2) De asemenea, dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să 

îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le 

încuviinţează, instanţa de tutelă va numi un curator special. -  6,67 puncte 

 

   (3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea 

oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va 

fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanţa de tutelă. -  6,67 puncte 
 

 

3. Prezentaţi principiile prin care se realizează respectarea şi garantarea 

drepturilor copilului, conform prevederilor Legii nr.272/2004 (r), privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare. - 25 puncte 

 
 Art. 6. - Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor 

principii:  

   a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; - 2,08 puncte 

   b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; - 2,08 puncte 

   c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor părinteşti; - 2,08 puncte 

   d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea 

drepturilor copilului; - 2,08 puncte 

   e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi 

parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate; - 2,08 puncte 

   f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; - 2,08 

puncte  

   g) respectarea demnităţii copilului; - 2,08 puncte 

   h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de 

gradul său de maturitate; - 2,08 puncte 

   i) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 

cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de 

protecţie; - 2,08 puncte 

   j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;  2,08 puncte 

   k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de 

violenţă asupra copilului; - 2,08 puncte 

   l) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu 

ansamblul reglementărilor din această materie. - 2,08 puncte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE CORECTARE – CONSILIER SUPERIOR – SERVICIUL CULTURĂ 

 

VARIANTA 1 

 

SUBIECTUL 1 

Enumerați 10 dintre drepturile și libertățile fundamentale ale individului prevăzute în Constituție.(30 

de puncte) 

RĂSPUNS: 

1. Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică; 

2. Dreptul la libertate; 

3. Inviolabilitatea domiciliului; 

4. Secretul corespondenței; 

5. Libera exprimare; 

6. Dreptul la informație; 

7. Dreptul la învățătură; 

8. Accesul la cultură; 

9. Dreptul la vot; 

10. Dreptul de a fi ales. 

BAREM DE CORECTARE 

- Enumerare 10 drepturi/libertati- 3 puncte x 10 variante=30 de puncte 

SUBIECTUL 2 

Ce este autonomia locală și care sunt autoritățile administrației publice prin care se realizează 

aceasta? (20 de puncte) 

RĂSPUNS: 

 

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice 

locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 

reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

 Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale 

administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

BAREM DE CORECTARE: 

- Definitie autonomia locala-10 puncte 

- Exercitarea dreptului de catre consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, 

autorităţi ale administraţiei publice locale-10 puncte 

SUBIECTUL 3 

Care este modalitatea de înființare a așezămintelor culturale? (20 de puncte) 

RĂSPUNS: 



Așezămintele culturale, instituții publice, se înființează și funcționează în subordinea autorităților 

administrației publice centrale sau locale. 

Așezămintele culturale, instituții publice, pot înființa filiale pe raza administrativ-teritorială a 

autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcționează, cu avizul acesteia. 

Așezămintele culturale, instituții publice, pot purta numele uneia dintre personalitățile istoriei și 

culturii naționale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislației în vigoare, la 

propunerea conducerii instituției, cu avizul direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul 

cultural național. 

Așezămintele culturale, instituții publice, se organizează și funcționează în conformitate cu 

prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale regulamentelor de organizare și funcționare proprii, 

aprobate de autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează. 

Orice modificare a modului de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, instituții publice, 

se aprobă prin actul autorității administrației publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului 

local sau a consiliului județean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de 

consilieri. 

 În cazul așezămintelor culturale din subordinea autorităților administrației publice locale, prefectul 

veghează la respectarea dispozițiilor, în condițiile legii. 

 

BAREM DE CORECTARE: 

- înființare și funcționare așezămintele culturale, instituții publice- 3 puncte 

- înființare filiale așezămintele culturale, instituții publice-3 puncte 

- atribuire denumire așezămintele culturale, instituții publice-4 puncte 

- organizare și funcționare așezămintele culturale, instituții publice-4 puncte 

- aprobare modificare a modului de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, instituții 

publice-4 puncte 

-  persoana care vegheaza la respectarea dispozițiilor, în condițiile legii, in cazul așezămintelor 

culturale-2 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE CORECTARE - INSPECTOR DEBUTANT – BIROU ACHIZITII 

SUBIECTE- VARIANTA 2 

1. Detaliati impartirea pe loturi  a contractelor de achizitie publica si a acordurilor-cadru de 

catre autoritatea contractanta conform Legii 98/2016. (25 de puncte). 

ART. 141 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor 

de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul 

loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele achiziţiei. 

(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, 

adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi 

specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la 

sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale 

proiectului.  

(3) În situaţia în care autoritatea contractantă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, aceasta 

are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.  

(4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă 

ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.  

(5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe 

sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.  

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare 

numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant. 

(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentele achiziţiei criteriile şi regulile 

obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite 

aceluiaşi ofertant, în cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare 

ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.  

(8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are 

dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor 

loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare faptul că îşi 

rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.  

(9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă 

efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un 

ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin 

aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin 

raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în 

cauză luate separat. 

(10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea 

în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire 

şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului 

total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de 

loturi respectivă, în ansamblu. 

BAREM DE CORECTARE 

ART 141 din Legea 98/2016 

- dreptul autoritatii contractante de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică 

şi a acordurilor-cadru - 3 puncte 



- stabilirea obiectului fiecărui lot de catre autoritatea contractanta, pe baze cantitative sau pe baze 

calitative - 3 puncte 

- justificarea decizia de a nu atribui contractul pe loturi - 3 puncte 

- precizarea în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau 

pentru toate loturile - 3 puncte 

- dreptul autoritatii contractante de a limita numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant- 3 

puncte 

- precizarea autoritatii contractante în anunţul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi 

atribuite unui ofertant- 3 puncte 

-obligaţia autoritatii contractante de a indica în documentele achiziţiei criteriile şi regulile obiective 

şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiaşi 

ofertant- 3 puncte 

- dreptul autoritatii contractante  de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai 

multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant-  3 puncte 

- autoritatea contractantă evaluare comparativă a ofertelor de catre autoritatea contractanta, in cazul 

în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi- 3 puncte 

- efectuarea evaluarii comparative prin stabilirea punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte – 3 

puncte 

2. Precizati care sunt reguli generale de participare la procedura de atribuire conform 

prevederilor HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice-(25 de puncte).  

 

   Art. 47. - Sub sancţiunea excluderii din procedura prevăzută la art. 167 din Lege şi fără a afecta 

posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă sau de a oferta pe mai multe loturi 

diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:  

   a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea 

excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;  

   b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 

oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant 

asociat.  

   Art. 48. - (1) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi 

financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci 

acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui 

angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia 

ofertantului/candidatului resursele invocate.  

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a 

îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca 

ofertantul/candidatul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă 

susţinerea, necesare pentru realizarea contractului.  

   Art. 49. - În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către terţul/terţii care 

acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita 

terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii 

suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există 

rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la 

posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament.  

   Art. 50. - (1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează 

îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi 

profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu 



terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului 

angajament ferm. Prevederile contractuale dintre autoritatea contractantă şi contractantul principal 

vor asigura că autoritatea contractantă poate aplica această obligaţie.  

   (2) Autoritatea contractantă va trebui, de asemenea, să includă în contract clauze specifice care să 

permită autorităţii contractante să urmărească orice pretenţie la daune pe care contractantul ar putea 

să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate 

prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor 

contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanţie.  

   Art. 51. - (1) În situaţia în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la 

capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională 

prezentarea unor autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici 

ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele 

resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu 

condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia 

respectivă.  

   (2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la 

procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziţie publică care urmează să fie 

atribuit, cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat 

deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din 

contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.  

 

BAREM DE CORECTARE 

  Art. 47. – cazuri in care operatorul nu are dreptul de a depune ofertă alternativă sau de a oferta pe 

mai multe loturi diferite,  în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire- 5 puncte     

 Art. 48.   alin.1- obligaţia ofertantului/candidatului de a dovedi susţinerea de care beneficiază- 3 

puncte 

                alin.2  - conditia autoritatii contractante de a lua în considerare susţinerea 

ofertantului/candidatului- 3 puncte 

  Art. 49. – solicitarea prezentarii de catre tertul/tertilor de documente in scopul verificării 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie-4 puncte 

  Art. 50. - (1) garantarea materializarii aspectelor ce fac obiectul angajament ferm-3 puncte 

                   (2) includerea în contract de clauze specifice care să permită autorităţii contractante să 

urmărească orice pretenţie la daune a contractantului-3 puncte 

  Art. 51. - (1) prezentarea unor autorizaţii specifice si indeplinirea cerintei -2 puncte 

                   (2) conditie pentru indeplinirea cerintei, in cazul in care se subcontracteaza o parte din 

contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit- 2 puncte 

 

3.Autonomia locală – definiţie, exercitare, raporturi. Precizaţi aleşi locali potrivit Legii nr. 

215/2001. – 20 PUNCTE 

Art. 3. - (1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 

administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor 

locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.  

   (2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi 

ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.  



   (3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin 

referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în 

condiţiile legii.  

   (4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.  

   Art. 4. - (1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în 

limitele prevăzute de lege.  

   (2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi 

gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după 

caz.  

   Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe 

exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate.  

   (2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, 

să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa 

altor autorităţi publice.  

   Art. 6. - (1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi 

municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile 

autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor 

întregului judeţ.  

   (2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, 

precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.  

 

BAREM DE CORECTARE: 

- definire corectă autonomie locală – 3 puncte 

- menţionare autorităti care exercită autonomie locală – 4 puncte 

- precizare posibilitate organizare referendum – 2 puncte; 

- definire colectivitate locală – 2 punct; 

- menţionare că autonomia locală este numai financiară si administrativă – 2 puncte; 

- precizare că intre autoritatea locală şi consiliul judetean nu există subordonare – 5 puncte; 

- mentionare raporturi de coordonare intre autorităti – 2 puncte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


