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Barem subiecte proba scrisă la concursul din data de 15.02.2021 

pentru ocuparea postului de Secretar- Biroul Juridic si Resurse umane , din cadrul 

Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” 

VARIANTA I 

SUBIECT 1 

1.Din ce surse se realizează finanţarea aşezămintelor culturale, conform OUG nr. 118/2006 

privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale? Detaliaţi. 

15 puncte 

REZOLVARE 

Finanţarea aşezămintelor culturale, instituţii publice ale administraţiei publice centrale, se 

realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, 

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.   

Finanţarea aşezămintelor culturale, organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, 

se realizează după cum urmează: 

a) din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate în aparatul de specialitate al autorităţilor 

executive sau sunt organizate fără personalitate juridică; - 3 puncte  

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate ca 

instituţii publice locale cu personalitate juridică; - 2 puncte 

c) din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. – 2 puncte 

Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot stabili, în condiţiile legii, preturi sau tarife pentru 

activităţile pe care le desfăşoară, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora. 

Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale – 2 

puncte 

De asemenea, aşezămintele culturale pot beneficia şi de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea 

dispoziţiilor legale; liberalităţile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii 

ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă nu sunt contrare obiectului sau de 

activitate. – 2 puncte  

Pentru finanţarea sistemului de educaţie permanentă prin aşezămintele culturale, instituţii publice, 

se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finanţare din taxele şi impozitele locale. – 2 

puncte 
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Sursele suplimentare locale pentru finanţarea activităţilor de educaţie permanentă pot fi utilizate 

pentru: 

a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestări cultural-educative de interes local; - 1 punct 

b) cheltuieli pentru activităţi organizate în colaborare cu alte instituţii din ţară sau din 

străinătate.Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum 

şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine material şi financiar, singure sau în 

parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte ale aşezămintelor culturale, instituţii publice, 

indiferent de subordonare, precum şi ale aşezămintelor culturale de drept privat, în condiţiile legii.  

– 1 punct 

SUBIECT 2 

2. Exceptii de la accesul liber al cetatenilor, potrivit Legii 544/2001. 15 puncte 

REZOLVARE 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii: 

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din ca-

tegoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; - 2 puncte 

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi 

politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; - 3 puncte 

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atin-

gere principiului concurenţei loiale, potrivit legii; -2 puncte 

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; - 2 puncte 

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, 

sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; - 2 puncte 

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 

unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; - 2 puncte 

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. – 2 puncte 

SUBIECT 3 

3. Care sunt informatiile de interes public pe care fiecare autoritate sau institutie publica tre-

buie sa le comunice, conform Legii 544/2001? 15 puncte 

REZOLVARE  

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice; - 2 puncte 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; - 2 puncte 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 
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funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; - 2 puncte 

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, nu-

merele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; - 1 punct 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; - 2 puncte 

f) programele şi strategiile proprii; - 2 puncte 

g) lista cuprinzând documentele de interes public; - 1 punct 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; -2 puncte 

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care perso-

ana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

– 1 punct 

SUBIECT 4 

4. Care sunt atribuţiile Arhivelor Naționale în administrarea și protecția specială a Fondului 

Arhivistic Național al României? 24 puncte 

REZOLVARE  

Arhivele Naționale acordă asistență de specialitate și asigură desfășurarea unitară a operațiunilor 

arhivistice la nivelul tuturor creatorilor și deținătorilor de documente, îndeplinind următoarele 

atribuții: 

a) elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme și metodologii de lucru pentru 

organizarea și desfășurarea întregii activități arhivistice, inclusiv pentru clasificarea și includerea în 

Fondul Arhivistic Național al României a documentelor precum acte oficiale și particulare, 

diplomatice și consulare, memorii, manuscrise, proclamații, chemări, afișe, planuri, schițe, hărți, 

pelicule cinematografice și alte asemenea mărturii, matrice sigilare, precum și înregistrări foto, 

video, audio și informatice, cu valoare istorică, realizate în țară sau de către creatori români în 

străinătate., care se dau publicității, după caz; - 2 puncte 

b) controlează aplicarea prevederilor legislației în vigoare pe linia muncii de arhivă și stabilește 

măsurile ce se impun potrivit legii; - 2 puncte 

c) preia de la creatorii și deținătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic 

Național al României, în condițiile și la termenele prevăzute în prezenta lege; -2 puncte 

d) asigură evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor pe care le 

deține; - 2 puncte 

e) asigură documentele pe bază de microfilme și alte forme de reproducere adecvate; - 2 puncte 

f) constituie și dezvoltă banca de date a Arhivelor Naționale și rețeaua automatizată de informare și 

documentare arhivistică, stabilește măsuri pentru corelarea tehnică și metodologică și pentru 

colaborarea serviciilor de informare și documentare arhivistică și a compartimentelor similare din 

cadrul Sistemului național de informare și documentare; - 2 puncte 
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g) elaborează și editează "Revista Arhivelor" și alte publicații de specialitate, destinate informării 

și sprijinirii cercetării științifice, precum și punerii în valoare a documentelor care fac parte din 

Fondul Arhivistic Național al României; - 2 puncte 

h) asigură, prin Facultatea de Arhivistică și Școala Națională de Perfecționare Arhivistică, 

pregătirea și specializarea personalului necesar desfășurării activităților arhivistice; - 2 puncte 

i) la cerere sau din oficiu atestă dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic 

Național al României; -2 puncte 

j) autorizează scoaterea temporară peste graniță a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic 

Național al României, în scopul expunerii sau documentării cu ocazia unor manifestări științifice 

sau culturale internaționale; - 2 puncte 

k) întreține și dezvoltă relații cu organele și instituțiile similare din străinătate, în vederea informării 

reciproce în domeniul arhivistic și al schimbului de documente și de reproduceri de pe acestea; 

asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privind domeniul arhivistic și participă 

la congrese, conferințe, reuniuni și consfătuiri arhivistice internaționale; - 2 puncte 

l) asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare în realizarea protecției documentelor care fac 

parte din Fondul Arhivistic Național al României, respectiv în apărarea secretului de stat, paza și 

conservarea acestor documente, atât în timp de pace, cât și la mobilizare sau război. – 2 puncte 

SUBIECT 5 

3. Care sunt principiile generale aplicabile administraţiei publice, conform ORDONANŢEI 

DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ? (16 puncte) 

REZOLVARE 

Principiul legalităţii ;(2 puncte) 

Principiul egalităţii ;(2 puncte) 

Principiul transparenţei ;(2 puncte) 

Principiul proporţionalităţii ;(2 puncte) 

Principiul satisfacerii interesului public ; (2 puncte) 

Principiul imparţialităţii ;(2 puncte) 

Principiul continuităţii ; (2 puncte) 

Principiul adaptabilităţii. (2 puncte) 
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 SUBIECT 6  

6. Ce hotărâri poate adopta Consiliul local? 15 puncte 

REZOLVARE  

a) hotărârile privind bugetul local; -2 puncte 

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii; - 2 puncte 

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale; -1 punct 

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de 

cooperare transfrontalieră; - 1 punct 

e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului; 

- 2 puncte 

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române 

sau străine; - 2 puncte 

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului; - 1 punct 

h) Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau 

cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la 

înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate 

publică de interes local sau județean, în condițiile legii. – 3 puncte 

i) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau 

regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. – 1 punct 

 

Președinte Comisie 


