Dosarul pentru concursul administrator patrimoniu şi secretar va cuprinde următoarele:
- cerere în vederea înscrierii la concurs
- curriculum vitae
- copie a următoarelor acte: cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul de
căsătorie dacă este cazul
- acte de studii
- adeverinţă vechime în muncă din REVISAL (dacă este cazul)
- adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt de muncă
- cazier judiciar.

Bibliografia pentru concursul administrator patrimoniu:
-LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;
-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;
-O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
-Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
-LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare;
-LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
-LEGEA nr.98/2016 privind Achiziţiile publice, precum şi Normele metodologice de aplicare
din H.G.nr.395/2016;
-DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale
unităţilor;

Bibliografia pentru concursul secretar:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată
- Legea 53 /2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi
completările ulterioare
- ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şif uncţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
- Hotararea nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
- Hotararea 250/1992 - privindconcediul de odihnă şi alteconcedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
- Ordin 5739 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018
- Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale (M.0.71/1996) cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 153/2017-Legea cadrul privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice
Director,
Rebrean Georgeta-Otilia

