BAREM
Subiecte la proba scrisa

a concursului/ examenului din data de 9.09.2021
pentru ocuparea functiei publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior,
în cadrul SPCLEP Radovan Compartimentul Stare Civilă

Varianta nr.1
1.Enumerati 5 drepturi ale functionarului public,conform OUG 57 /2019 privind Codul
Administrativ. 20 puncte
BAREM :
ArtCapitolu/ V,Sectiunea ,art.412-429,5 drepturi din OUG 57/2019
5 drepturi x 3,5p=17,5 puncte
capacitate de analiza si sinteza,claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor - 2,5p
2.Definiti termenul „discriminare",conform 0 .G nr.137 /2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. 20 puncte
BAREM:
Art.2,alin.l din O.G nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Art.2,alin.l =15 puncte
capacitate de analiza si sinteza,claritatea, coerenta şi logica ex primării ideilor - 5p
3.Precizati termenele de valabilitate ale cartilor de identitate in functie de varsta,conform
OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicata . 20 puncte
BAREM :
Art.16,alin.l,lit.a)-d) din OUG 97/2005 privind evidenţa , domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români , republicata
4 x 4p=16 puncte
capacitate de analiza si sinteza,claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor - 4p
4.Precizaţi

cazurile în care se înscriu menţiuni de stare civilă în actele de naştere şi, atunci
când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces . 20 puncte
Răspuns: art. 43 Legea 119/1996
Art.43 În actele de naştere şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se
înscriu menţiuni cu privire la mod ificări le intervenite în starea civilă a persoanei, în
următoarele cazuri:
a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
şi încuviinţarea purtării numelui;2 p
b) contestarea recunoaşterii sau tăgădu irea patern ităţii; 2 p

c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; 4p
d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei ; 4 p
e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;2 p
f) schimbarea numelui;l p
g) deces;l p
h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe
ele; 3 p
i) schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.1 p
5.Care sunt persoanele îndreptătite să solicite eliberarea certificatelor de nastere,
căsătorie si deces? Unde se poate depune cererea? 20 puncte
Răspuns art. 10 Legea nr.119/1996
{1} Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie
titularilor(2p) sau reprezentanţilor legali ai acestora(2p), iar certificatele de deces, membrilor
familiei sau altor persoane îndreptăţite(2p). Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor
persoane împuternicite prin procură specială, (2p) precum şi avocaţilor împuterniciţi de către
titulari sau de către reprezentanţii legali ai acestora, în baza împuternicirii avocaţiale(2p)
emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea
profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului
profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din
România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În certificatele de stare civ i lă
nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civi lă.
(2) În cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului,
eliberarea acestuia se face la cererea scrisă (lp) a persoanei îndreptăţite .
(3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelorsau,
după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare(2p) registrul de
stare civilă sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului(2p}. În cazul în care registrul de
stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primarului unităţii
administrativ-teritoriale competente, în termen de 3 zile(lp). În situaţia în care exemplarul 1
al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Naţionale(lp), serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria competentă , care primeşte
cererea, solicită extras(lp), după caz, de pe actul ce se găseşte în păstrarea consiliului
judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a Arhivelor Naţionale(lp} , pe baza
căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă(lp).
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