
                                        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 de Consilier 

I, grad profesional Principal - (ID post 254202) – Serviciul Urbanism, Agricol si Achizitii, 

Compartiment Agricol 

Proba scrisa 05.08.2022 

 

1. Descrieti prevederile privind hartuirea morala la locul de munca asa cum sunt 

ele prezentate in articolul 2 aliniatele  (5
1
)- (5

7
) din Ordonanţă Guvernului 

României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată și modificată si precizati valoarea amenzilor aferente 

neîndeplinirii de către angajator a obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5
5
) si 

(5
6
)din ordonanta susmentionata.  

BAREM CORECTARE  45 PUNCTE 

OG 137/2000 

articolul 2 

alin. (5
1
) – (5 puncte) 

alin. (5
1
) lit. a)-c) – 3X 2 puncte (6 puncte) 

alin. (5
2
) - (5

7
) – 6X4 puncte (24 puncte) 

Art. 26  

Alin. (1
2
) lit. a)-b) – 2x5 puncte (10 puncte) 

 

2. Care sunt contraventiile si sanctiunile aferente 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:  35 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 4 puncte (20 puncte) 

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

 

3. Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcționarilor publici dintre cele 

reglementate prin art. 412-429 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

BAREM CORECTARE:  20  PUNCTE 

OUG nr. 57/2019  

Fiecare drept enumerat și comentat detaliat conform art. 412-429 – 2 puncte;  

10 drepturi x 2 pct. fiecare = 20 puncte. 

TOTAL: 100 PUNCTE 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 

Preşedinte,       Membri, 

                                Vesel Petru           Negrilă Simona-Monica 

                               Daringa Mihaela 

Secretar comisie,  

Nita Irina-Adriana 



Primăria oraşului Ştefăneşti 

Judeţul Botoşani  

Nr. 9190/05.08.2022 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

       

 

              Subsemnata, Nita Irina-Adriana, am procedat astăzi 05.08.2022, ora 10
30

, la afişarea 

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

Ştefăneşti în ziua de 05.08.2022 la sediul Primăriei pentru ocuparea funcţiei publice de 

executie vacante: Consilier I, grad profesional Principal - (ID post 254202) – Serviciul 

Urbanism, Agricol si Achizitii, Compartiment Agricol. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Secretar comisie, 

                                                                                    Nita Irina-Adriana         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


