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ANUNT

Liceul Tehnologic “General Magheru” organizeaza examen pentru promovarea in grad professional
pentru posturile vacante de administrator patrimoniu III, studii superioare si pedagog scolar II, studii medii.
Examenul de promovare se va organiza în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 ,
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea pricipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu
prevederile Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual si legea
cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Examenele de promovare vor consta in proba scrisa ce va avea loc în data de vineri 25 mai 2018
ora 10,00 la sediul Liceului Tehnologic “General Magheru”.
Dosarele pentru înscriere la examen se depun la sediul institutiei la Secretariat, si vor cuprinde
următoarele documente:
1.- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
profesional din care se promovează;
2.- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
3.- cerere de înscriere.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretariat, sau în copii legalizate.
Bibliografie pentru administrator de patrimoniu III (S):
* LEGEA nr.98 / 2016 - privind achizițiile publice,
* HG 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr.98 / 2016
* H.G nr. 276/2013 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
* O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri;
* O.M.F.P nr. 2634 / 05.11.2015 - privind documentele financiar-contabile,
* LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
* ORDIN nr. 5115/2014 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;(ROFUIP)
* 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 si completările ulterioare ;
* LEGEA nr.333/2003 - republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
cu modificările si completările ulterioare.
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Bibliografie pentru pedagog scolar II(M):
* Legea educatii nr 1/ 2011,
* Legea privind statutul personlului didactic
*Regulamentul de Ordine Interioara al internatului specific Liceului Tehnologic „General Magheru”
*-Constantin Cucos, Pedagogie, editura Polirom 2008
capitole -Sistemul de invatamant
- Relationare si comunicare eficienta
-Ion Ovidiu Panisoara , Comunicarea eficienta, editura Polirom 2014
capitolele > Formele comunicarii
Bariere in comunicare
Conflictul, tehnici folosite in conflict
Negocierea si medierea
Comunicarea in cadrul grupului prin metode interactive
Conducerea si rolurile in cadrul grupului

