
BAREM DE CORECTARE  

SUBIECTE 

la proba scrisă pentru recrutare administrator financiar din data de 14.11.2022 

Creşa nr. 1 “Alice în Ţara Minunilor” Eforie 

 

Varianta II: 

Subiectul 1 - Indicaţi forma de guvernământ a statului român şi identificaţi puterile statului în 

democraţia constituţională. Prezentaţi dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă 

primară, potrivit Constituţiei României, republicată– 15 puncte 

BAREM CORECTARE  - art. 1 alin. (2) şi (4) şi art. 115 alin. (1) şi (4) din Constituţia 

României, republicată 

 

- indicarea formei de guvernământ drept republică – 3 puncte; 

- identificarea puterilor statului – 6 puncte (dintre care: menţionarea puterii executive – 2 

puncte, menţionarea puterii legislative – 2 puncte, menţionarea puterii judecătoreşti – 2 

puncte); 

- dreptul Guvernului de a reglementa – 6 puncte (3 puncte pentru indicarea reglementării 

prin ordonanţă, în temeiul şi cu respectarea legii speciale de abilitare + 3 puncte pentru 

indicarea reglementării prin ordonanţă de urgenţă, în situaţii extraordinare a căror 

reglementare nu poate fi amânată, cu respectarea limitelor stabilite cu privire la această 

modalitate). 

Răspunsuri:  

Articolul 1 

Statul român 

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. 

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica. 

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 

libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul 

tradițiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. 

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi 

judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. 

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. 

 

Articolul 115 

Delegarea legislativă 

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii 

care nu fac obiectul legilor organice. 

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe. 

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, 

până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 



(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu 

poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgența în cuprinsul acestora. 

 

Subiectul 2 - Enumerati cazurile in care autoritatea contractanta are obligatia de a anula 

procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice – 20 puncte 

Actul normativ: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  - art. 212/alin.1 - enumerarea 

celor 5 cazuri-4 puncte pentru fiecare caz 

Răspunsuri 

Articolul 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; 

b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a 

soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea 

contractului; 

d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea 

oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de 

atribuire, 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); 

e) dacă contractul 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 şi 

nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă. 

Subiectul 3 - Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: - 

enumeraţi cel puţin cinci elemente– 10 puncte  

BAREM CORECTARE 

 art. 9 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

- enumerare elemente  – 10 puncte (5 elemente x 2 puncte/element) 

 

Răspunsuri  

Articolul 9 

(1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele 

de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante 

din sectorul public sau privat; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare 

profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 



h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor 

profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă 

profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie 

proporţională. 

 

Subiectul 4 - Cum se prevede fondul de rezerva bugetara in cadrul bugetului de venituri si 

cheltuieli conform art.36 din Lg.273/2006 – 20 puncte 

Barem de corectare 

 Actul normativ :Legea 273/29.06.2006 – ART.36 alin (1) si (2) 

Se punctează cu 10 puncte fiecare aliniat 

Răspunsuri: 

Articolul 36 

Fondul de rezervă bugetară 

(1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 

5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de 

hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul 

exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare 

către alte unităţi administrativ-teritoriale din România aflate în situaţii de extremă dificultate sau către unităţi 

administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxul de persoane care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă. 

(2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului 

local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului 

Bucureşti, după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 

 

Subiectul 5 - Definiți și explicați Lichidarea și Ordonanțarea cheltuielilor așa cum sunt 

prevăzute în Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. – 20 

puncte 

 

Lichidarea cheltuielilor  

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica 

realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor 

justificative care să ateste operaţiunile respective. (1 punct)  

Verificarea existenţei obligaţiei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte 

pretenţia creditorului, precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate, lucrările executate şi 

serviciile prestate sau, după caz, existenta unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, 

acord de grant etc.). (1 punct)  



Salariile şi indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective, întocmite de compartimentul de 

specialitate, cu excepţia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. (1 punct)  

Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală sau Factura, 

modele aprobate potrivit legii. Determinarea sau verificarea existenţei sumei datorate creditorului se efectuează 

de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite, pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor 

întocmite de comisia de recepţie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recepţie, Proces-verbal de recepţie 

provizorie, Proces-verbal de punere în funcţiune, în cazul mijloacelor fixe, Nota de recepţie şi constatare de 

diferenţe, în cazul bunurilor de natura stocurilor, şi alte documente prevăzute de lege, după caz). (1 punct)  

Documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de 

plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii, 

prin care se confirma ca:  

• bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii;  

• lucrările au fost executate şi serviciile prestate;  

• bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei 

contabile de înregistrare;  

• condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plăţilor de dobânzi la credite ori 

împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite;  

• alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite. (3 puncte)  

Prin acordarea semnăturii şi menţiunii "Bun de plată" pe factură, se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător 

de către furnizor şi că toate poziţiile din factură au fost verificate. (1 punct)  

Condiţiile de exigibilitate a obligaţiei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale, care trebuie să 

cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obligaţiei. (1 punct)  

Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă 

pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. (1 punct)  

Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea 

patrimonială a instituţiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori.  

  

Ordonanţarea cheltuielilor  

  

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe 

au fost verificate şi ca 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. (1 punct)  

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 punct)  

Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire 

la:  exerciţiul bugetar în care se înregistrează 

plata;  

• subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata;  

• suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină, după caz;  

datele de identificare a beneficiarului plăţii;  natura cheltuielilor;  

• modalitatea de plată. (1 punct)  

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». (1 punct)  

Ordonanţarea de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii. 

(1 punct)  



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 recepționarea 

bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, existența unui alt titlu care să justifice plata, precum şi, 

după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia.            

(1 punct)  

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.  

În cazuri excepţionale, când nu este posibila 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. (1 punct)  

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 ordonanțare de plată va fi însoţită de documentele justificative care dovedesc obligaţia către  

creditor pentru plata ratei respective;  

• ordonanțările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise 

conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil);  

• la emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că operaţiunea s-a finalizat.  

(1 punct)  

Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonanţarea de   

plată se transmite pentru avizare persoanei desemnate sa exercite controlul financiar preventiv propriu.         

(1 punct)  

Scopul acestei avizări este de a stabili că:  

• ordonanţarea de plată a fost emisă corect;  

• ordonanţarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă;  

• cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;  există credite bugetare 

disponibile;  

• documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;  

• numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.  

În cazul în care ordonanţarea de plată nu se avizează, se aplică prevederile pct. 1 "Angajarea cheltuielilor". Nici 

o ordonanțare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana 

desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu a acordat viza. Persoana desemnată să exercite 

controlul financiar preventiv propriu se asigură că ordonanțările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli 

deja vizate şi că sunt îndeplinite condiţiile de lichidare a angajamentelor.  

Ordonanțările de plată nevizate de persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu 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.  

După aprobare, ordonanţarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează 

conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. (1 punct)  

  

 

Subiectul 6 - În data de 31.03.2023 Creşa din Eforie primește aprobarea de casare a unei 

construcții din domeniu public al statului (bunuri care nu se supun amortizării), înregistrată în 

contabilitate la 300.000 lei. Efectuați înregistrarea contabilă privind scăderea din evidență a 

activului fix. – 15 puncte 

Rezolvare: 

 101  =  212    300.000 lei 15 puncte  


