
 
 

Barem corectare 

Varianta I 

Concursul de recrutare   a  postului vacant corespunzator functiei contractuale pe 

perioadă nedeterminată a postului vacant Consilier, gradul II  in compartimentul 

Contabilitate-Achizitii si Resurse Umane din  cadrul Clubului Sportiv Cârcea 

 
  

 
Subiectul 1. -20p 

BAREM CORECTARE 

 Prezentati principiile bugetare conform capitolului II al Legii 273/2006 

 

Art. 7: Principiul universalităţii 
(1)Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.-2 p 
(2)Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte. .-2 p 
Art. 8: Principiul transparenţei şi publicităţii 
Procesul bugetar este deschis şi transparent, acesta realizându-se prin: 
a)publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice, sau afişarea la sediul 
autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual 
de execuţie a acestuia; .-2 p 
b)dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia; .-2 p 
c)prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică. .-2 p 
Art. 9: Principiul unităţii 
(1)Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura 
utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice locale. .-1,5 p 
(2)Se interzic reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum şi constituirea de 
fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel. .-1,5 p 
Art. 10: Principiul unităţii monetare 
Toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională. .-1 p 
Art. 11: Principiul anualităţii 
(1)Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, 
care corespunde exerciţiului bugetar. .-1,5 p 
(2)Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget 
aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv. .-1,5 p 
Art. 12: Principiul specializării bugetare 
Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi, 
respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora. .-
1,5 p 
Art. 13: Principiul echilibrului 
Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv. .-1,5 p 

 

 

 
 



Subiectul 2. -20p 

BAREM CORECTARE 

 Prezentati finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica 

conform sectiunea 12, art.211-213 Legii 98/2016 

Art. 211 
Procedura de atribuire se finalizează prin: 
a)încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; sau -2 p 
b)anularea procedurii de atribuire. -2 p 
Art. 212 
(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 
a)dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio 
ofertă admisibilă; -2 p 
b)dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform 
de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; -2 p 
c)dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă 
încheierea contractului; -2 p 
d)Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune 
modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte 
documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în 
mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a 
adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice 
reglementate la art. 2 alin. (2); -2 p 
e)dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau 
în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru şi nu există o ofertă clasată pe 
locul următor admisibilă. -2 p 
(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege 
situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar 
autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta 
să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). -2 p 
Art. 213 
(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru în situaţiile prevăzute la art. 78 alin. (8), art. 82 alin. (8), art. 
88 alin. (8) şi art. 97 alin. (8). -2 p 
(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării 
procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în 
termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare. -2 p 
 
Subiectul 3. -20p 

BAREM CORECTARE 

Prezentati ordonantarea cheltuielilor conform Ordinului 1792/2002 

 
3.Ordonanţarea cheltuielilor 
Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost 
efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. Persoana desemnată de 



ordonatorul de credite confirmă că există o obligaţie certă şi o sumă datorată, exigibilă la o 
anumită dată, şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonanţarea de 
plată" pentru efectuarea plăţii. -2 p 
Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie 
conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele 
de plată a cheltuielilor. -1 p 
Modelul formularului "Ordonanţare de plată" este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme 
metodologice. 
Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la: 
- exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; -1 p 
- subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; -1 p 
- suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă naţională sau în monedă străină, după 
caz; -1 p 
- datele de identificare a beneficiarului plăţii; -1 p 
- natura cheltuielilor; -1 p 
- modalitatea de plată. -1 p 
La înscrierea informaţiilor în coloana 1 "Disponibil înaintea efectuării plăţii" din formularul 
"Ordonanţare de plată" se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 
"Angajamente bugetare", precum şi de plăţile efectuate din contul 770 "Finanţarea de la buget" 
sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile care au fost angajate, 
lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul 
întocmirii formularului "Ordonanţare de plată". 
Ordonanţarea de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată 
cu aceste atribuţii.-1p 
Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza 
persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea 
sumelor de plată, livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor, existenţa unui alt titlu care să justifice plata, precum şi, după caz, înregistrarea 
bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia. -1 p 
Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor vor purta 
obligatoriu numărul, data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în 
contabilitate lichidarea cheltuielilor. -1 p 
În cazuri excepţionale, când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original, 
vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu 
originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii.-1p 
În situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze plata în 
rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în vedere 
următoarele: 
- prima ordonanţare de plată va fi însoţită de documentele justificative care dovedesc obligaţia 
către creditor pentru plata ratei respective; -1 p 
- ordonanţările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise 
conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). -1 p 
La emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că operaţiunea s-a 
finalizat. 
Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată 
ordonanţarea de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul 
financiar preventiv. 



Scopul acestei avizări este de a stabili că: 
- ordonanţarea de plată a fost emisă corect; -0,5 p 
- ordonanţarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă; 
- cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat; -0,5 p 
- există credite bugetare disponibile; -0,5 p 
- documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare; -0,5 p 
- numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. -0,5 p 
În cazul în care ordonanţarea de plată nu se avizează, se aplică prevederile pct. 1 "Angajarea 
cheltuielilor". 
Nici o ordonanţare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât 
după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. -0,5 p 
Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonanţările 
supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condiţiile 
de lichidare a angajamentelor. -0,5 p 
Ordonanţările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar 
preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-
contabil) care urmează să facă plata, dacă nu sunt autorizate în condiţiile prevăzute de lege. -
0,5 p 
După aprobare ordonanţarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original se 
înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. -0,5 p 
Primele trei faze ale procesului execuţiei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul 
instituţiei publice, răspunderea pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor 
revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această 
calitate prin delegare, potrivit legii. -0,5 p 

 
Subiectul 4. -20p 

BAREM CORECTARE 

Enumerati tipurile de acte administrative adoptate/emise de autoritatile administratiei 
publice locale, potrivit art. 196 din OUG 57/2019- 20p 
 
 

Art. 196: Tipurile de acte administrative 
(1)În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 
a)consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;-5p 
b)primarul şi preşedintele consiliului judeţean emit dispoziţii.-5p 
(2)În organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele 
executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică 
sau se sting drepturi şi obligaţii.-10p 

 
 

Subiectul 5. -20p 

BAREM CORECTARE 

Enumerati tipurile de de raspundere a personalului contractual, potrivit art. 490 din 
OUG 57/2019- 20p 
Art. 490: Tipuri de răspundere 



(1)Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 
răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.-
4p 
(2)Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de 
acte administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea 
prevederilor legale, atrage răspunderea acestora în condiţiile legii. -4p 
(3)Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori 
avizarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu 
respectarea prevederilor art. 437 alin. (3). -4p 
(4)Refuzul funcţionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele 
şi documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris şi motivat în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative 
cu caracter special sunt prevăzute alte termene, şi se înregistrează într-un registru special 
destinat acestui scop. -4p 
(5)Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze 
sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor 
prevăzute la alin. (2), fără a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului 
prevăzut la alin. (4), răspund în condiţiile legii. -4p 

 
 
 
Secretar  
Badescu Meletia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


