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Barem subiecte proba scrisă la concursul din data de 15.02.2021 
pentru ocuparea postului de Inspector specialitate - Serviciul Dezvoltare, Proiecte, Evenimente 

și Marketing, 

din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” 

 

Varianta 1 
 

1. Conform Legii nr. 544/2001 precizați termenul de răspuns în scris la solicitarea 

informațiilor de interes public la care autoritățile și instituțiile publice au obligația să 

răspundă, precum și termenul  refuzului comunicării informațiilor solicitate  10p 

 

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes 

public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție 

de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. 5p 

În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, 

răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris 

despre acest fapt în termen de 10 zile. 3p 

Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la 

primirea petițiilor. 2p 

 

 

2. Conform Legii 350/2005, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare nerambursabilă, 

bugetul se modifică: 11p 

a. 5% din valoarea contractului   

b. 10% din valoarea contractului   

c. Nu se modifică  11p 

 

Răspuns corect: c. (Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare 

nerambursabilă). 
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3. Conform  OG nr. 51/1998, precizați principiile care stau la baza sistemului de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale  25p 

 

a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni 

beneficiar;  5p 

b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;  5p 

c) diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, 

reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității 

bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;  5p 

d) neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a 

cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția 

fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de 

cofinanțare solicitat;  5p 

e) susținerea debutului - încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept 

privat, recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități culturale.  5p 

 

 

4. Enumerați principiile specifice Administrației publice locale din unitățile administrativ-

teritoriale   14p 

 

a) principiul descentralizării;  2p 

b) principiul autonomiei locale;  2p 

c) principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit;  2p 

d) principiul eligibilității autorităților administrației publice locale;  2p 

e) principiul cooperării;  2p 

f) principiul responsabilității; 2p 

g) principiul constrângerii bugetare.  2p 
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5. Întocmiți un proiect care va avea aplicabilitate în aer liber, cu titlul ”1 iunie în Sectorul 

5”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Proiectul trebuie să conțină concept, 

justificare, desfășurare, scop, obiective, grup țintă, comunicare media, achiziții, necesar 

tehnic. 40p 

 

 

 

 

Președinte Comisie 


