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BAREM DE CORECTARE A LUCRĂRII LA PROBA SCRISĂ
la concursul de recrutare organizat in data de 09.12.2021 pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata , cu norma intreaga a functiei contractuale de executie vacanta de Magaziner
din cadrul Compartimentului Logistica si Patrimoniu –Directia Economica

Subiectul nr. 1 - 35 puncte
Ce raspunderi are gestionarul pentru pagubele cauzate in gestiunea sa, care este documentul care se
intocmeste la constatarea pagubei in gestiune si care este regimul juridic al acestui document conform Legii
nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice cu modificările si completările ulterioare
Barem de corectare Art.23; art.32 Legea 22/1969
- enumerare raspunderi -15 puncte(3*5 puncte)
- specificare document -10 puncte
- regimul juridic al documentului care se intocmeste la constatarea pagubei in gestiune 10 puncte
(2*5 puncte)

Subiectul nr. 2 - 35 puncte
Precizati modalitatile raspunderii gestionarului in situatia in care a fost cauzata o paguba in gestiune de catre
gestionar impreuna cu un alt angajat conform Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea
de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice cu modificările si completările ulterioare
Barem de corectare-art.27 Legea nr. 22/1969
- precizarea raspunderii in situatia in care se poate determina masura in care fiecare (gestionar si
angajat) a contribuit la producerea pagubei - 15 puncte
- precizarea raspunderii in situatia in care nu se poate determina masura in care s-a contribuit la
producerea pagubei - 20 puncte

Subiectul nr. 3 - 30 puncte
Specificati ce prevede Constitutia Romaniei despre tratatele internationale privind drepturile omului .
Barem de corectare - art.20 - Constitutia Romaniei
- interpretarea si aplicarea in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu
pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte - 15 puncte (3*5 puncte)
- existenta neconcordantei intre pacte si tratate si legile interne -15 puncte
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