
CONCURS POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU STUDII 

SUPERIOARE 

 

 

TEMATICĂ 

 

1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor 

de învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului; 

2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar  şi nedidactic 

compartimentul administrativ-organizare şi responsabilităţi; 

3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii; 

4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, 

răspunderea penală şi civilă a gestionarului; 

5. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar+contabile; 

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

7. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile; 

8. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor  de achiziţie 

publică; 

9. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor  privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

10. Evenimente(comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind 

securitatea şi sănătatea în muncă); 

11. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă(conf. Codului Muncii); 

12. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii; 

13. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor; 

14. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
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