
 
 
 
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
                    

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

denumit în continuare Regulament, Ministerul Educației organizează examen de promovare în gradul 

profesional imediat următor celui de debutant pentru următoarea funcție contractuală de execuție din 

cadrul aparatului propriu, serviciul Administrativ, Direcția Administrativ, Direcția Generală Achiziții și 

Administrativ: 

 

- consilier debutant 

 

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

de debutant: 

 

- Proba interviu; 

 

Condițiile de desfășurare a examenului: 

 

Persoana încadrată în funcție contractuală de debutant, promovează la sfârșitul perioadei de debut de 

cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, în baza unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 82 din Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în continuare Regulament, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022; 

 

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Ministerului Educației, din strada. G-ral Berthlot nr-28-

30, sector 1, după cum urmează: 

- În data de 20.02.2023, ora 10 – proba interviu; 

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice cu 

modificările și completările ulterioare;  

2. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile, anexa nr.2-Norme specifice de 

utilizare a documentelor financiar-contabile pentru :  

- NOTA DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE 

- BON DE CONSUM 

- AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII 

- FIȘA DE MAGAZIE 

- LISTA DE INVENTARIERE; 

3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009-aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

4. H.C.M nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

5. Legea 53/ 2003-Codul muncii republicată cu completările și modificările ulterioare; 

 

 



 
 
 
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

TEMATICA 

1. Noțiunea de gestionar: definiție și condițiile privind angajarea gestionarilor 

2. Garanții 

3. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, civilă sau penală, referitoare la 

încălcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor 

4. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventarierea 

5. Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor din magazie 

6. Nota de recepție și constatare diferențe. Scopul și modalitatea de întocmire, circuitul 

documentului 

7. Fișa de magazie. Scopul și modalitatea de întocmire, circuitul documentului 

8. Inventarierea bunurilor: definire, scop obligativitatea efectuării inventarierii. 

 

Afișat astăzi, 07.02.2023 pe site-ul www.edu.gov.ro și la sediul Ministerului Educației. 

http://www.edu.gov.ro/

