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Concursul se va organiza conform calendarului următor: 
o data limită pentru depunerea dosarelor: 29.01.2021, ora 14 

o selecția dosarelor: 01.02.2021; 

o afișarea rezultatelor: 01.02.2021, ora 12,00; 

o termen depunere contestații: 01.02.2021, ora 13,00; 

o afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații: 01.02.2020, ora.14; 

o proba scrisă: 15.02.2021, ora 10.00; 

o afișarea rezultatelor : 15.02.2021, ora 11.30 

o depunerea contestaților: 15.02.2021, orele 12.00; 

o soluționarea contestațiilor: 15.02.2021, ora 12.30;  

o afișarea soluționării contestațiilor: 15.02.2021, ora 13,00 

o susținerea probei interviu : 15.02.2021, ora.13.30 

o afișarea rezultatelor: 15.02.2021, ora.14.45 

o depunerea contestațiilor: 15.02.2021 ora 15.00; 

o soluționarea contestațiilor: 15.02.2021, ora 15.45; 

o afișarea soluționării contestațiilor: 15.02.2021, ora.15.50; 

o afișarea rezultatului final al concursului: 15.02.2021, ora 16.00 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

CONCURS pentru OCUPAREA A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE 

VACANTE DE  0,5 NORMĂ ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE 

15.02.2021 
 

1.Curăţarea şi dezinfecţia -  Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei- Cap.VI-Norme de igienă pentru unităţile de 

folosinţă publică 

2.Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă actualizată cu modificările şi completările 

ulterioare, cap.IV - Obligaţiile lucrătorilor 

3.Legea nr.53/2003 Actualizată –Codul muncii - Răspunderea (art.247-252) 

4.Legea  ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6. 

5.Ordin nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, cap.II şi III. 
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BIBLIOGRAFIE 

CONCURS pentru OCUPAREA A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE 

VACANTE DE  0,5 NORMĂ ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

15.02.2021 

1. Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu  

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

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările 

ulterioare; ; 

3. G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si 

completările ulterioare; 

4. G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

6. F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

7. F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si 

completările ulterioare; 

8. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 

9. ORDIN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și completările cu ORDINUL 

3027/2018; 

10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si 

completările ulterioare; 

11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI . 

 

 

 

 

Director, 

prof.  Balaj Lucia Elana 
 


