
 

BIBLIOGRAFIE, 

PENTRU   CONCURSUL   DE OCUPARE   A POSTULUI   DE SUPRAVEGHETOR 

DE NOAPTE 

 

 

•   Legea  nr.  333/2003 privind   paza   obiectivelor,   bunurilor,   valorilor   si  protectia   

persoanelor,    cu modificarile  si completarile  ulterioare; 

•  Legea  nr.  319/2006 referitoare   la  sanatatea  si securitatea  in  munca   :  Capitolul  IV 

-  Obligatiile lucratorilor;  Capito lui  V  -   Supravegherea    sanatatii;  Capitolul   VI  -   

Comunicarea,   cercetarea, inregistrarea  și raportarea  evenimentelor; 

•  Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind  apararea  impotriva  incendiilor,  cu completarile  

si modificarile 

• ulterioare:  a) Capitolul  I -  Dispozitii   generale;  b)  Capitolul  II -  Obligatii  privind  

apararea  impotriva incendiilor; 

•  Legea 477/2004  privind  Codul de conduita  a personalului  contractual  din institutiile  

publice:Capitolul 

      II - Norme  generale  de conduita  profesionala  a personalului  contractual; 

•   Legea  nr.  53/2003 -   Codul   muncii   -  cu  modificarile   ~i completarile    ulterioare   

-  Raspunderea disciplinara  (art. 247 -  art. 252); 

•  Ordinul  nr 4183 din 4 iulie 2022- Regulamentul    de  organizare   si  functionare   a  

unitatilor   de 

invatamant  preuniversitar:   Titlul IV -  Personalul  unitatilor  de invatamant; 

•  Statutul  Elevului  aprobat  prin  Ordin Ministru  4742/10.8.2016    (Capitoulul  III  -   

Indatoriile/Obligatiile elevilor; 

•  Legea 272/2004 privind  protectia  si promovarea  drepturilor  copilului,  cu modificarile   

si completarile ulterioare  (Capitolul  II - Drepturile  copilului-  Sectiunea  4 - Educatie,  

activitati  recreative  si culturale); 

•  Regulamentul  de ordine  interioara  pentru camin/internat  (se gaseste pe site-ul 

institutiei); 

• Regulamentul  intern al Colegiului  Tehnic "Dinicu Golescu"  (se gaseste pe site-ul 

institutiei), 

 

Tematica concursului: 

Igiena; 

Structura,  organizarea  și responsabilitatile   personalului  didactic  auxiliar; 

 Drepturile  si obligatiile  elevilor  interni; 

Securitatea  si sanatatea  in munca,  norme de acordarea  de prim ajutor; 

Structura activitatilor  cu elevii interni, Interdictii  si sanctiuni  pentru  elevii interni; 

Comunicarea  eficienta  cu elevii si gestionarea  conflictelor; 

Norme  generale  de conduita  profesionala  a personalului  contractual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE, 

PENTRU   CONCURSUL   DE OCUPARE   A POSTULUI   DE LENJEREASĂ 

 

• Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/25.08.2020 - pentru aprobarea Normelor de 

igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea odihna și recreerea 

copiilor și tinerilor 

• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, actualizată 2018 

 CAPITOLUL   IV - Obligatiile  lucratorilor; 

 CAPITOLUL   V -  Supravegherea  sanatatii; 

CAPITOLUL   VI -  Comunicarea,   cercetarea,  inregistrarea  si raportarea evenimentelor;  

CAPITOLUL   VII -  Grupuri  sensibile  la riscuri; 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotiva incendiilor, actualizată 2019 

• Ordinul    nr 4183 din 4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar 

• Legea nr. 53/2003 republicată 2020 – Codul muncii 

• Maria Ciutea, Petrache Dragu, Manualul croitorului, Editura didactică și pedagogică, 

2001, pp. 3-47, 341-342. 

  https://alegereamea.files.wordpress.com/2016/02/manualul-croitorului.pdf  

Tematica concursului: 

• Norme și reguli de igienă 

• Securitate și sănătate în muncă 

• Reguli și norme privind apărarea împotriva incendiilor 

• Atribuțiile personalului nedidactic în unitățile de învățământ 

• Atribuțiile lenjeresei 

• Elemente de croitorie 

 

 

 

 

https://alegereamea.files.wordpress.com/2016/02/manualul-croitorului.pdf


BIBLIOGRAFIE, 

PENTRU   CONCURSUL   DE OCUPARE   A POSTULUI   DE ÎNGRIJITOR 

 

 

• Ordinul    nr 4183 din 4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

• Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

• Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual, art.7; 

• Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

• H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea 

disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Tematica concursului: 

 

 Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.  

 Metode de dezinsecție și dezinfecție. 

 Noțiuni fundamentale de igienă. 

 Securitatea și sănătatea în muncă și PSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE, 

PENTRU   CONCURSUL   DE OCUPARE   A POSTULUI   DE CONTABIL ȘEF 

 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 

923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in 

legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 

 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.917/2005; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

 Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Tematica concursului: 

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi 

documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operațiunile specifice instituției de 

învățământ: 

 Contabilitatea activelor fixe; 

 Înregistrarea amortizării; 

 Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial; 

 Contabilitatea decontărilor cu personalul; 



 Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 

 Operaţiunile privind decontările cu furnizorii; 

 Operaţiunile privind decontările cu clienţii; 

 Conturi la Trezoreria Statului şi bănci. 

2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice 

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi 

organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar 

6. Exercitarea controlului financiar preventiv 

7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă. 

 

 

 

 

 


