
                                       VARIANTA NR. 1 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI  

COMISIA DE CONCURS 

 

SUBIECTE ŞI BAREME 

pentru lucrarea scrisă la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie Referent III, 

Grad profesional Principal, în cadrul Compartimentului Agricol al primariei orasului Stefanesti 

Proba scrisa – 10.05.2021 

 

 

I.  Răspundeţi la următoarele întrebări:                                          

BAREM CORECTARE  45 PUNCTE 

 

1. Cine este persoana responsabila de aducerea la cunostinta publica a obligatiilor 

privind registrul agricol si ce concecinte suporta aceasta, in situatia neindeplinirii 

acestor obligatii, conform OG nr. 28/2008? 

BAREM CORECTARE:  14  PUNCTE 

OG nr. 28/2008   

- Art. 15 – (4 puncte) 

- Art. 15 lit. a)-b) - 2 X 3 puncte (6 puncte) 

- Art. 20 alin. (2) lit. c) -  (4 puncte) 

  

2. In ce situatie si cu cat poate fi prelungit termenul de solutionare a unei petitii, in 

conformitate cu OG. 27/2002? 

BAREM CORECTARE:  5  PUNCTE 

OG. 27/2002 

- Art. 9 – (5 puncte) 

 

3. Cine suportă  costurile generate de tipărirea atestatului de producător şi a 

carnetului de comercializare din sectorul agricol si cum se recupereaza acestea, conform 

legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol ? 

BAREM CORECTARE:  5  PUNCTE 

Legea 145/2014 

- Art. 5 alin. (2) – (5 puncte) 

 

4. Care sunt situatiile in care se poate realiza scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan cu avizul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, conform OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991? 

BAREM CORECTARE:  21  PUNCTE 

OUG 34/2013 

- Art. 5 alin. (3) lit. a)-g) 7x3 puncte ( 21 puncte) 



         

     II.  Care sunt contraventiile si sanctiunile aferenete acestora asa cum sunt ele prevazute 

in OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

BAREM CORECTARE:  30 PUNCTE 

OUG 34/2013 

Art. 14 alin. (1) lit. a)-n) – 14 x 1 punct (14 puncte) 

Art. 14 alin. (2) lit. a)-f) – 5 x 3 puncte (15 puncte) 

Art. 14 alin. (3) x 1 punct (1 punct) 
 

III.  Definiti „petitia”, prezentati termenele in care autoritatile publice au 

obligatia sa comunice raspunsul catre petitionar si  enumerati care sunt faptele 

care constituie abatere disciplinara (in ceea ce priveste activitatea de solutionare 

a petitiilor), conform Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare. 

BAREM CORECTARE:  25 PUNCTE 

OG 27/2002 

Art. 2 – (5 puncte)  

Art. 8  alin (1)-(2) – 2 X 2.5 puncte  (5 puncte) 

Art. 9 – (5 puncte) 

art. 15, lit. a)-c) – 5 X 2 puncte (10 puncte) 

 

COMISIA DE CONCURS: 

 

Preşedinte,       Membri, 

                                Vesel Petru           Sasca Mihaela  

                         Trofin Costel 
 

Secretar comisie,  

Nita Irina-Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria oraşului Ştefăneşti 

Judeţul Botoşani  

Nr. 6749/10.05.2021 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

       

 

              Subsemnata, Nita Irina-Adriana, am procedat astăzi 10.05.2021, ora 11, la afişarea 

baremului de corectare pentru proba scrisă a concursului organizat de Primăria oraşului 

Ştefăneşti în ziua de 10.05.2021 la sediul Primăriei pentru ocuparea funcţiei publice de executie 

vacante: Referent III – Compartiment Agricol. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Secretar comisie, 

                                                                                    Nita Irina-Adriana         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


