
 TEMATICA DE CONCURS: 
 
1. Baza materială a învăţământului preuniversitar. 
2. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
3. Criterii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
4. Dosarul achiziţiei publice. 
5. Condiţii privind angajarea gestionarilor 
6. Garanţii şi răspunderi. 
7. Executarea contractului individual de muncă; Drepturi şi obligaţii ale 
salariatului. Procedura de evaluare anuală a personalului contractual 
8. Obligaţiile lucrătorilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. 
9. Inventarierea patrimoniului. 
10. Predarea şi primirea gestiunii de bunuri materiale. 
11. Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea, eliberarea bunurilor 
materiale. 
12. Efectuarea încasărilor, plăţilor, întocmirea registrului de casă. 
13. Obligaţiile administratorului referitoare la apărarea împotriva incendiilor. 
 
Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de Administrator de          
Patrimoniu: 
1. LEGEA nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea           
gestionailor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor           
agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modiicările și completările          
ulterioare, republicată și actualizată; 
2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 
3. Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare           
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului dc achizitie publică/acordului-cadru din          
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
4. HOTARÂRE nr, 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile              
publice; 
5. ORDIN Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor pivind organizarea şi efectuarea           
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
6. LEGEA nr. 82/1991 - Legea contabilitatii - republicată şi actualizată; 
7. ORDIN Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
8. LEGEA nr. 1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. ORDIN nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentul cadru de organizare și functionare            
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat; 
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si            
completările ulterioare; 
11. HOTARARE Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a           
prevederilor Legii securităţi şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 
12. LEGEA nr.307/2006, republicată privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 
13. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor,           
cu modificările şi completările ulterioare – capitolul VI, secţiunea 1, modificată; 



14. OSGG 600/2018, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Codului           
controlului intern/managerial al entităţilor publice; 
15. Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile şi completările ulterioare; 
16. Legea nr. 50/199 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată ; 
17. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi           
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificat, Capitolul VI- Norme de igienă              
pentru unităţile de folosinţă publică; 
18. Ordinui MSP nr. 1225/5031/2003 pivind noţiuni fundamentale de igienă; 
19. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale entităţilor 
economice, cu modificările şi completările ulterioare; 
20. Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002             
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; 
21. Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a           
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea            
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,            
modificat; 
22. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată. 
 


