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ANUNŢ 

 

 

        În conformitate cu prevederile  O.M.E.N. nr 5138 / 15.12.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului 

contractual,  Şcoala Gimnazială Nr 6 Vulcan organizează examen de promovare în grad 

profesional superior a postului de Administrator , studii superioare de scurtă durată, grad III, în 

Administrator, studii superioare de scurtă durată, grad II. 

        Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare în grade sau trepte imediat 

superioare pentru cadrele didactice auxiliare şi nedidactice care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

  Au o vechime de 3 ani pe acelaşi grad/treptă, care reiese din dosarul personal din 

adeverinţele de încadrare; 

 Au obţinut calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani; 

 Nu au fost sancţionaţi disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 

                 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora 

    Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, 

după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuieşte proba scrisă în cazul 

funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice. 

 

1.  Proba scrisă : 

 Data şi ora desfăşurării: 19.03.2021, ora 8.00 

 Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN 

Durata probei scrise: 1 oră de la primirea subiectului. 

 

Tematica pentru examen :  

 I. Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică 

 II. Atribuțiile principale ale gestionarului .  

III. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă  

IV. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii 

V. Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale 

VI. Predarea – primirea gestiunii de bunuri materiale 

VII. Prevederi legale privind controlul managerial intern 

VIII. Reglementări legale privind achizițiile publice 

IX. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word 

 

BIBLIOGRAFIE   

1. Ordin nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică 



2. LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

3. ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile 

pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 

4. ORDIN nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

5. LEGEA nr.22/1969, modificată și complectată prin Legea 54/1994 privind angajarea 

gestionarilor;  

6. LEGEA 98/19.05.2016, privind achizițiile publice; 

7. H.G. 395/02.06.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice; 

8. H.G.nr.276/2013privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

9. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

10. O.M.F.P. nr.351/2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. LEGEA 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

8. ORDIN nr.5079/2016 pentru aprobarea regulamentului- cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

12. O.U.G. nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari  din 

grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13. LEGEA nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

15. LEGEA nr.333/2003 – republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la secretariatul şcolii  

sau la telefon 0254570130 .  

 

PREŞEDINTE COMISIE DE EXAMEN, 

PROF. UDREA CARMEN SIMONA 

 


