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Subiecte pentru concursul desfășurat în data de 13 Decembrie 2021 – proba 
scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef 

serviciu - Serviciul afaceri europene și conducerea serviciilor publice 
deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului Județul Maramureș 

 
 
 
 
1. Care sunt funcțiile publice de stat, teritoriale și locale conform O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - 20 puncte 
 
 BAREM CORECTARE 
 
    Art.385 din Codul Administrativ. 
            Alin.(1)-Funcțiile publice de stat-7 pct. 
            Alin.(2)-Funcțiile publice teritoriale-7 pct. 
            Alin.(3)-Funcțiile publice locale-6 pct. 
 
2. Enumerați 10 dintre standardele de control intern managerial la entitatile publice, 
descrieti standardul „Obiective” si cerintele generale ale acestuia conform O.S.G.G. nr. 
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – 
20 puncte 
 
BAREM CORECTARE 
 
- identificarea corectă a 10 standarde – 5 puncte (1 standard x 0,5 puncte) 
- descrierea standardului ”Obiective” și a cerințelor generale ale acestuia – 10 puncte 
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte 
 
3. Specificați care sunt informațiile de interes public care se comunică din oficiu 
prevăzute în Legea 544/2001? – 20 puncte 
 
BAREM CORECTARE 
 
- specificare informatii de interes public care se comunica din oficiu  
         9 x 2 puncte  =  18 puncte 
-specificare obligativitate actualizare buletin anual cu informatiile de interes public care 
se comunica din oficiu                             2 puncte       
 
 
4. Descrieti atributiile structurilor de specialitate ale institutiei prefectului cu privire la 
activitatile de indrumare; atributiile prefectului in domeniul afaceri europene si relatii 
externe, precum si cele in domeniul situatiilor de urgenta – 20 puncte 
 



2 

BAREM CORECTARE 
 
Sectiunea a 2-a ,art. 6 (IV, V, VII) din HG nr. 906/2020 pentru punerea in aplicare a unor 
prevederi ale OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
- identificarea celor 4 activitati de indrumare (1 punct x activitate identificata) – 4 
puncte; 
- detalierea celor 7 atributii ale prefectului in domeniul situatiilor de urgenta (1 punct x 
fiecare atributie detaliata)– 7 puncte; 
-descrierea celor 6 atributii in domeniul afaceri europene si relatii externe ((1 punct x 
fiecare atributie detaliata)– 6 puncte; 
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 3 puncte 
 
 
5. Identificaţi şi detaliaţi cele 4 (patru) îndatoriri fundamentale, astfel cum sunt prevăzute 
la Titlul II – Capitolul III din Constituţia României, republicată. Descrieţi “libertatea de 
exprimare” aşa cum este prevăzută la Titlul II - Capitolul II “Drepturile şi libertăţile 
fundamentale” din acelaşi act normativ. - 20 puncte 
 
BAREM CORECTARE 
 
Art. 30 şi art. 54-57 din Constituţia României, republicată. 
- identificarea şi detalierea celor 4 îndatoriri fundamentale stabilite de Constituţie – 12 
puncte (3 puncte x îndatorire fundamentală identificată şi detaliată); 
- descrierea “libertăţii de exprimare” - 3 puncte 
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte 
 
 
 

Secretar comisie: Câmpan Andreea _________________ 

 


