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Nr.318 /27.01.2020 

 

 

ANUNȚ 

 

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea anunță reprogramarea examenului  

de promovare, din motive obiective, pentru următorul post de execuție, din data de 30 ianuarie 2020, 

ora 9,00, în data de 14.02.2020, ora 9,00  

 

1 post ADMINISTRATOR PATRIMONI, studii superioare, grad profesional II, normă 

întreagă, perioadă nedeterminată, din compartimentul didactic auxiliar, serviciul 

financiar-contabil 

 

Examentul constă în: 

 

 proba scrisă –  14.02.2020, ora 9,00; 

 locul desfășurării: Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea/ serviciul financiar contabil; 

 comunicarea rezultatelor: maxim două zile lucrătoare de la finalizarea probei; 

 termen de contestatții: o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor; 

 comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse: maxim două zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestațiilor; 

 rezultatele finale ale examamenului de promovare se afișează în maxim două zile lucrătoare de la 

data expirării termenului de depunere a contestațiilor. 

 

 Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

 

  

Tematica 

1. Organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, personalul unitatilor de 

invatamant, raspunderea disciplinara a personalului; 

2. Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic, 

compartimentul administrativ – organizare si responsabilitati; 

3. Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii; 

4. Atributiile principale ale gestionarului, conditii privind angajarea gestionarilor, raspunderea penala 

si civila a gestionarului; 

5. Norme generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile; 

6. Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile; 

7. Elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina documentele financiar-contabile 

8. Modul de realizare a achizitiilor publice, procedure de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

9. Obligatiile angajatorilor, obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca; 

10. Raspunderea patrimoniala ( conf. Codului Muncii); 

11. Dispozitii generale, obligatii privind apararea impotriva incendiilor; 

12. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

 

Bibliografia 

 

1. LEGEA nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2.ORDIN M.E.N nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.HOTARAREA Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metrodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 



 

 
 

 
Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 
Telefon/fax: 0240 / 533541 
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com 

4.LEGEA nr. 22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, 

autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. LEGEA nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. LEGEA nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

8.HOTARAREA Guvernului nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 

9. LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

10.LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

11.Ordin Administratie Publica nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entitatilor publice; 

12. Hotararea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

13.Ordinul M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

14.Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 

15. Fișă post. 

 

Detalii suplimentare puteți obține la serviciul secretariat: telefon 0240 / 533541. 

 

 

 

Director, 

Camelia IVANOV 

                                                                                   

             Secretar comisie,  

                      Ciobîrceanu Mirela 

 

 

 


