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PRIM COMUNEI SCANTEIA, JUD. IA�I 
Comisia de concurs constituit� prin Dispozitia nr.61/2022 

Varianta nr.2 

BAREM DE CORECTARE SUBIECTE 

pentru concursul organizat în data de 28.02.2022 proba scrisä, in 

vederea recrut�rii func�iei publice de execu�ie vacante de consilier,
clasa , gradul profesional debutant din cadrul S.P.C.L.E.P. Scânteia 

1 Enumera�i faptele care constituie contraven�ii _i indica�i autoritatea
competent� s� constate contraven�iile _i s� aplice sanc�iuni conform 

prevederilor H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare unitar� a dispozit�iilor 0.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, 
resedinta _i actele de identitate ale cet��enilor románi, precum si pentru 
stabilirea formei _i con�inutului actelor de identitate, ale dovezi de re_edin� _i 
ale c�rtii de imobil. 

(art. 103 alin. (1) _i alin. (3) din H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare unitar� a dispozi�tilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, 
domiciliul, resedin�a _i actele de identitate ale cetätenilor románi, precum �i pentru 
stabilirea formei _i con�inutului actelor de identitate, ale dovezii de resedint� �i ale 

c�rtii de imobil) (30 puncte)

Constituie contraven�ii urm�toarele fapte: 
a) refuzul neîntemeiat al conduc�torului autorit��ii în subordinea c�reia func�ioneaz� 
un serviciu public comunitar de eviden�� a persoanelor sau al _efului serviciului public 
comunitar de eviden�� a persoanelor de a primi _i solu�iona cererile cet�jenilor din 

localit��ile arondate-5 puncte, 
b) neactualizarea sau actualizarea necorespunz�toare a datelor din R.N.E.P. de c�tre 

personalul abilitat- 5 puncte; 
c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a atribu�ilor cu privirela
activitäjile care trebuie desf�_urate pentru solu�ionarea cererilor de eliberare a actelor 

de identitate _i a dovezilor de re_edin��, prevzute la art, 48 alin. (1) lit a-k), alin. (2) 

(4) si art. 87 alin. (1)-5 puncte: 
d) nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (1) lit. I)-s), alin. (2) _i art. 87 alin. (2), cu 

privire la activit��ile care trebuie realizate dup� solu�ionarea cererilor de eliberare a 

actelor de identitate, respectiv: inmânarea, retragerea, anularea �i distrugerea actelor

de identitate, dup� caz-5 puncte. 
Constatarea contraven�ilor _i aplicarea sanc�iunilor se fac de c�tre personalul 
desemnat din cadrul D.E.P.A.B.D. _i al servicilor publice comunitare jude�ene de 
evident� a persoanelor - 5 puncte 

capacitate de analiz� _i sintez�, claritate, coeren�� _i logica exprim�rii - 5 puncte. 
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2. Prezenta�i normele privind loialitatea functionarilor publici fa�� de 
autoritä�ile _i institutiile publice, in conformitate cu Partea a VI-a, Titlul , 
Capitolul V, Sectiunea a 2-a din Ordonanta de urgen�á a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificârile _i completärile ulterioare.

(art 434 alin. (1) - alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare) 

(30 puncte) 
(1) Functionarii publici au obliga�ia de a ap�ra in mod loial prestigiul autorit�tii sau 
institu�iei publice in care i_i desfä_oar� activitatea, precum _i de a se abtine de la orice 

act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia -

4,5 puncte. 
(2) Func�ionarilor publici le este interzis:

a) s� exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg�turá cu 
activitatea autorit�jii sau institu�iei publice în care î_i desf�_oar� activitatea, cu politicile 
_i strategile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 
4,5 puncte 

b) s� fac� aprecieri neautorizate în leg�tur� cu litigile aflate în curs de 
solu�ionare _i în care autoritatea sau institu�ia public� în care î_i desfä_oar� activitatea 
are calitatea de parte sau s� furnizeze în mod neautorizat informa�ii în leg�tur� cu 
aceste litigii; - 4,5 puncte 

c) s� dezv�luie _i s�foloseasc� informa�ii care au caracter secret, în alte condi�ii 
decât cele prev�zute de lege; - 4,5 puncte 

d) s� acorde asisten�� _i consultan�� persoanelor fzice sau juridice în vederea 
promov�rii de ac�iuni juridice ori de alt� natur� împotriva statului sau autorit��i ori 
institu�iei publice în care î_i desfä_oar� activitatea - 4,5 puncte 

(3) Prevederile alin. (2) se aplic� _i dup� încetarea raportului de serviciu, pentru o 
perioad� de 2 ani, dac� dispozi�ile din legi speciale nu prev�d alte termene 4,5 
puncte 

- capacitate de analiz� _i sintez�, claritate, coerent� _i logica exprim�ri -3 puncte. 

3. Definiti discriminarea direct�. Enumera�i _i detalia�i principiile care stau 

la baza' egalit��ii de _anse _i de tratament între femei _i b�rba�i. conform 
prevederilor Capitoluluil din Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de _anse �i 
de tratament între femei _i b�rba�i, republicat�, cu modificärile _i complet�rile 
ulterioare. 

(Art.31 _i art.4 lit. a) din Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de _anse _i de 
tratament intre femei _i barba�i, republicat�, cu modificarile �i complet�nile uterioare.) 

(20 puncte)
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Articolul 4 
a) prin discriminare direct� se întelege situa�ia în care o persoan� este tratat� mai pu�in tavorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratat� altä persoaná într-o 
situa�ie comparabil�, - 5 puncte. 

Articolul 341 
Egalitatea de _anse _i de tratament între femei _i b�rba�i se realizeaz� în conformitate 
Cu urm�toarele principii 

a) principiul legalit��ii, potrivit c�ruia sunt respectate prevederile Constitu�iei _i 
egisla�iei na�ionale în materie, precum _i prevederile acordurilor _i altor documente 
juridice interna�ionale la care România este parte; -2 puncte. 
b) principiul respectärii demnit��ji umane, potrivit c�ruia fiec�rei persoane îi este 

garantat� dezvoltarea liber� _i deplin� a personalit��i, - 2 puncte. 

c)principiul cooper�rii _i al parteneriatului, potrivit c�ruia autoritä�jile administra�iei 
publice centrale _i locale colaboreaz� cu societatea civil� _i organiza�ile 
neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea _i monitorizarea 
politicilor publice _i a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
pe criteriul de sex, precum _i pentru realizarea de facto a egalitä�i de _anse _i de 
tratament între femei _i b�rba�i; -2 puncte. 
d) principiul transparentei, potrivit c�ruia elaborarea, derularea, implementarea _i 
evaluarea politicilor �i programelor din domeniu sunt aduse la cuno_tinta publicului 
larg,-2 puncte. 
e) principiul transversalit��i, potrivit c�ruia politicile _i programele publice care ap�r� 
_i garanteaz� egalitatea de _anse _i de tratament între femei _i b�rba�i sunt realizate 
prin colaborarea institu�ilor _i autoritä�ilor cu atribu�ii în domeniu la toate nivelele vie�ii 
publice. -2 puncte. 
capacitate de analiz� _i sintezä, claritate, coerentä _i logica exprimårii - 5 puncte. 

4. Indicati forma de guvern�mânt a statului român _i identifica�i puterile 
statului în democra�ia constitu�ional�, potrivit Titlului I din Constitu�ia 
României, republicat�. Prezenta�i dreptul Guvernului de a reglementa la nivel 
de norm� primar�, potrivit Titlului lIl, Capitolul V din Constitu�ia României, 
republicat�. 

(Art. 1 alin. (2) _i (4) _i art. 115 alin. (1) _i (4) din Constitu�ia României, republicata) 

(20 puncte) 

ARTICOLUL 1 
(2) Forma de guvern�mânt a statului român este republica. - 3 puncte; 

(4) Statul se organizeaz� potrivit principiului separa�iei _i echilibrului puterilor 
legislativ�, executiv� _i judec�toreasc� - în cadrul democra�iei constitu�ionale. 6 
puncte (dintre care: men�ionarea puterii executive -2 puncte, men�ionarea puterii 
legislative - 2 puncte, men�ionarea puterii judec�tore_ti -2 puncte) 

ARTICOLUL 115 

cOMISIA DE CONCURS: 
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2. Membru Ro_ca Diana-Elena *o******* 
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(1) Parlamentul poate adopta o lege special� de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. 3 puncte (4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentä numai în situa�ji extraordinare a c�ror reglementare nu poate fi amânat�, având obliga�tia de a motiva urgenta în cuprinsu acestora. -3 puncte 
capacitate de analiz� _�i sintez�, claritate, coeren�� _i logica exprim�rii - 5 puncte. 
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