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BILET NR. 3 

 

SUBIECTUL 1 

Prezentaţi dispoziţiile comune cu privire la actele administrative potrivit Secţiunii 1 Capitolul X Titlul 
II Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

BAREM CORECTARE 

Art. 528 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- Enumerarea situaţiilor pentru care se emit acte administrative - 5 puncte (5 x 1 punct ) 

- Forma actului administrativ – 1 punct 

- Termenul de la care actul administrativ produce efecte juridice - 4 puncte (4 x 1 punct ) 

- Termenul de comunicare al actului administrativ –1 punct 

- Modalităţi de comunicare a actului administrativ – 1 punct 

- Dovada comunicării actului administrativ – 3 puncte 

- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte 

 

 

 

SUBIECTUL 2 

Ce se înţelege prin discriminare directă, discriminare indirectă, hărţuire, hărţuire sexuală, 
discriminare bazată pe criteriul de sex şi discriminare multiplă, conform prevederilor Capitolului I din 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

BAREM CORECTARE 

Art. 4 lit. a), b), c), d) g) şi h) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- definirea discriminării directe – 3 puncte; 

- definirea discriminării indirecte -3 puncte; 

- definirea hărţuirii – 2 puncte; 

- definirea hărţuirii sexuale – 2 puncte; 

- definirea discriminării bazate pe criteriul de sex – 3 puncte; 

- definirea discriminării multiple – 2 puncte; 

- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte. 
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SUBIECTUL 3 

Enumerati care sunt informatiile exceptate de la accesul liber al cetatenilor, conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile 
ulterioare, conform art 12, alin 1. 

BAREM DE CORECTARE 

(1)Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, 
următoarele informaţii: 

a)informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 
categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; - 2.5 puncte 

b)informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi 
politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; - 2.5 puncte 

c)informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 
dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit 
legii; - 2.5 puncte 

d)informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; - 2.5 puncte 

e)informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, 
sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; - 2.5 puncte 

f)informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui 
proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; - 2.5 puncte 

g)informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. - 2.5 puncte 

- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării –  2.5 puncte 

 

 

SUBIECTUL 4 

Enumerați trei condiții în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, 
in contextul relaţiilor de muncă, conform Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare. 

BAREM CORECTARE 

Art.5 din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările 
și completările ulterioare  

- identificarea corectă a condițiilor - 15 puncte ( 3 condiții x 5 puncte ) 

- capacitatea de analiză și sinteză, claritate , coerență si logica exprimării – 5 puncte 
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SUBIECTUL 5 

Enumerati trei domenii de activitate autorizate specifice indeplinirii atributiilor Ministerului Investițiilor 
și Proiectelor Europene, conform Art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 15 februarie 2018 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

BAREM CORECTARE 

Articolul 6 

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este autorizat: 

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și de promovare a programelor din domeniile sale 
de activitate, potrivit legii; 

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate; 

c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, 
private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale; 

d) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale; 

e) să efectueze acte de control conform reglementărilor naționale și actelor juridice ale Uniunii 
Europene, în domeniile sale de activitate; 

f) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare. 

- identificarea corectă a domeniilor - 15 puncte ( 3 domenii x 5 puncte ) 

- capacitatea de analiză și sinteză, claritate , coerență si logica exprimării – 5 puncte 
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