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Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator de patrimoniu 

BAREM PROBA SCRISA 

VARIANTA 2 

1. Art. 10,  din legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 cu modificările si completările 

ulterioare, (raspuns corect: b)  1x1 

 

2. Art. 3, Ordonanţă De Urgenţă Nr. 34 Din 19 Aprilie 2006 cu modificările si 

completările ulterioare (raspuns correct: etapele ce trebuie parcurse de 

autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul 

părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat 

valabil) 0,5x1 

 

3. Art. 3, Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 cu modificările si 

completările ulterioare, (raspuns corect: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, 

dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii) 

0,25x6 

 

4. Art. 21, Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 cu modificările si 

completările ulterioare, (raspuns corect: b)  0,4 x1 

 

5. Art. 6, Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*)  (raspuns corect: în 

documentaţia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-

au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii 

deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel 

de suplimentare; în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este 

prevăzută în mod explicit o clauza prin care dreptul autorităţii contractante de 

a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este 

condiţionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinaţie; 

valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în 

considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru 

suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii; 

prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durata de 4 luni de la data 

expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.)  0,4x4   
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6. Art. 1, HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

(raspuns corect: c) 0,5x1  
 

7. Art. 4, Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*)   (raspuns corect: 

a,c,d,f,) 0,25x4  

 

8. Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările și 

completările ulterioare, Art. 23,  (raspuns corect: a, c, d) 0,5x3 

 

9. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, Art.22, (raspuns 

corect: a, b, d, e, f)  0,2x5  

 

NOTA: SE ACORDA UN PUNCT DIN OFICIU  
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