
              -  LEGEA nr. 1- Legea educatiei naționale, cu modificările si completarile ulterioare; 

              - ORDIN nr.5079 /2016 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 

funcționare a unităților de invământ preuniversitar; 

            - LEGEA nr.22/I969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanții si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor 

economici, autoritatilor sau instituțiilor publice, cu modificirile si completările ulterioare; ; 

           -Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 

            -Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social, cu completările și modificările ulterioare 

           - Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 

privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.  

             -Ordinul nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 

resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003.  

              - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. 

              - M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii; 

              - Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu 

completările și modificările ulterioare 

                -   Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA 

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar 

2. Personalul unitățiilor de învățământ 

3. Arhivarea și circuitul documentelor 

4. Atribuliile principale ale gestionarului 

5. Condiții privind angajarea gestionarilor 

6. Garanția în  numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 ) 

7. Jurisdicția muncii conf. Codului Muncii 

8. Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 

9. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 

10. Conflicte colective de muncă 

11. Formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

12. Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii 

13. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

14. Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


