
BAREM VARIANTA 2 
 
 
Subiectul 1 
 
    Art 72 alin. 1, art 74 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
-identificarea celor 4 cazuri în care legea prevede obligativitatea consultării comisiilor paritare – 
4 puncte (1 punct/ caz) 
-prezantarea atribuŃiilor comisiilor paritare – 6 puncte (3 atribuŃii x 2 puncte /atribuŃie) 
-prezentarea măsurilor care pot fi cuprinse în acordul colectiv – 5 puncte ( 5 măsuri x 1 
punct/măsură) 
 
Subiectul 2 
 
Art. 1 alin. 2. şi  4 şi art 15 alin. 1 şi 4 din ConstituŃia româniei, republicată  
 
art. 1 alin. (2) şi (4) şi art. 115 alin. (1) şi (4) din ConstituŃia României, republicată 
-indicarea formei de guvernământ drept republică – 3 puncte; 
-identificarea puterilor statului – 6 puncte (dintre care: menŃionarea puterii executive – 2 puncte, 
menŃionarea puterii legislative – 2 puncte, menŃionarea puterii judecătoreşti – 2 puncte); 
- dreptul Guvernului de a reglementa – 6 puncte (3 puncte pentru indicarea reglementării prin 
ordonanŃă, în temeiul şi cu respectarea legii speciale de abilitare + 3 puncte pentru indicarea 
reglementării prin ordonanŃă de urgenŃă, în situaŃii extraordinare a căror reglementare nu poate fi 
amânată, cu respectarea limitelor stabilite cu privire la această modalitate). 
 
 
Subiectul 3 
 
    ART. 111 
    Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la 
dispoziŃia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuŃiile sale, conform prevederilor 
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaŃiei în 
vigoare. – 1 punct 
 
    ART. 112 
    (1) Pentru salariaŃii angajaŃi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 
ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. – 1 punct 
    (2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 
de 30 de ore pe săptămână. – 1 punct 
 
    ART. 113 
    (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe 
zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. – 1 punct 
    (2) În funcŃie de specificul unităŃii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare 



inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe 
săptămână. – 1 punct 
 
    ART. 114 
    (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare. – 1 punct 
    (2) Prin excepŃie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi 
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiŃia ca media orelor de muncă, calculată pe o 
perioadă de referinŃă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. – 1 punct 
    (3) Pentru anumite activităŃi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, 
se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinŃă mai mari de 4 
luni, dar care să nu depăşească 6 luni. – 1 punct 
    (4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecŃia sănătăŃii şi securităŃii în muncă a 
salariaŃilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de 
muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinŃă stabilite la alin. (3), dar pentru 
perioade de referinŃă care în niciun caz să nu depăşească 12 luni. – 1 punct 
    (5) La stabilirea perioadelor de referinŃă prevăzute la alin. (2)-(4) nu se iau în calcul durata 
concediului de odihnă anual şi situaŃiile de suspendare a contractului individual de muncă. – 1 
punct 
    (6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. – 1 punct 
 
    ART. 115 
    (1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităŃi sau profesii se poate stabili prin negocieri 
colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă 
mai mică sau mai mare de 8 ore. – 1 punct 
    (2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de 
ore. – 1 punct 
 
    ART. 116 
    (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 
40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul 
colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenŃa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul 
intern. – 1 punct 
    (2) Programul de lucru inegal poate funcŃiona numai dacă este specificat expres în contractul 
individual de muncă. – 1 punct 
 
    ART. 117 
    Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinŃă 
salariaŃilor şi sunt afişate la sediul angajatorului. – 1 punct 
 
    ART. 118 
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea 
salariatului în cauză. – 1 punct 
    (2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de 
muncă. – 1 punct 
    (3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărŃită în două perioade: o perioadă fixă în care 



personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi 
alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic. – 1 punct 
    (4) Programul individualizat de muncă poate funcŃiona numai cu respectarea dispoziŃiilor art. 
112 şi 114. – 1 punct 
 
    ART. 119 
    (1)  Angajatorul are obligaŃia de a Ńine la locul de muncă definit potrivit art. 16^1 evidenŃa 
orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenŃierea orelor de începere şi de sfârşit 
ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenŃă, ori 
de câte ori se solicită acest lucru. – 1 punct 
    (2)  Pentru salariaŃii mobili şi salariaŃii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul Ńine 
evidenŃa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiŃiile stabilite cu salariaŃii prin 
acord scris, în funcŃie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia. – 1 punct 
  
    ART. 120 
    (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 
112, este considerată muncă suplimentară. – 1 punct 
    (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepŃia cazului de 
forŃă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 
înlăturării consecinŃelor unui accident. – 1 punct 
 
    ART. 121 
    (1) La solicitarea angajatorului salariaŃii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea 
prevederilor art. 114 sau 115, după caz. – 1 punct 
    (2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 114 sau 115, 
după caz, este interzisă, cu excepŃia cazului de forŃă majoră sau pentru alte lucrări urgente 
destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinŃelor unui accident. – 1 
punct 
 
    ART. 122 
    (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile 
calendaristice după efectuarea acesteia. – 1 punct 
    (2) În aceste condiŃii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste 
programul normal de lucru. – 1 punct 
    (3) În perioadele de reducere a activităŃii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere 
plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. – 1 
punct 
 
    ART. 123 
    (1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de 
art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea 
unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. – 1 punct 
    (2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiŃiile prevăzute la alin. (1), se stabileşte 
prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual 
de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. – 1 punct 
 



    ART. 124 
    Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. – 1 punct 
 
    ART. 125 
    (1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. – 0,5 puncte 
    (2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz: 
    a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puŃin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; – 
0,5 puncte 
    b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporŃie de cel puŃin 30% din timpul său 
lunar de lucru. – 0,5 puncte 
 
    (3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 
ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinŃă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea 
prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. – 0,5 puncte 
    (4) Durata normală a timpului de lucru pentru salariaŃii de noapte a căror activitate se 
desfăşoară în condiŃii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei 
perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaŃia în care o astfel de prevedere nu contravine unor 
prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. – 1 punct 
    (5) În situaŃia prevăzută la alin. (4), angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus 
compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 
ore. – 0,5 puncte 
    (6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze 
despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă. – 0,5 puncte 
 
    ART. 126 
    SalariaŃii de noapte beneficiază: 
    a) fie de program de lucru redus cu o oră faŃă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele 
în care efectuează cel puŃin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea 
salariului de bază; – 1 punct 
    b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopŃii de 25% din salariul de bază, dacă 
timpul astfel lucrat reprezintă cel puŃin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. – 1 punct 
 
 
    ART. 127 
    (1) SalariaŃii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în condiŃiile art. 125 alin. (2) sunt 
supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităŃii şi, după aceea, periodic. – 1 
punct 
    (2) CondiŃiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin 
regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale şi al 
ministrului sănătăŃii. – 1 punct 
    (3) SalariaŃii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca 
având legătură cu aceasta vor fi trecuŃi la o muncă de zi pentru care sunt apŃi. – 1 punct 
 
 
 



Subiectul  4 
 
HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes 
public 
ART. 16 
 (1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanŃilor de informaŃii de interes 
public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
anume:  
a) 10 zile pentru comunicarea informaŃiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost 
identificată în acest termen;  - 5 puncte 
b) 10 zile pentru anunŃarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru 
identificarea informaŃiei solicitate; - 5 puncte 
c) 30 de zile pentru comunicarea informaŃiei de interes public identificate peste termenul 
prevăzut la lit. a); - 5 puncte 
 d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaŃiei solicitate şi a motivării 
refuzului. - 5 puncte 
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiŃiile 
art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua 
când acesta se împlineşte. - 5 puncte 
 (3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în 
prima zi lucrătoare care urmează. - 5 puncte 
 
Comisia de concurs: 

- Presedinte:  -  Rodica  Gabriela  GHEORGHE 
- Membru:      -  Ana-Maria  VOEVOZEANU – reprezentant ANFP 
- Membru:      -  Alina  COMAN 

 


