A

MINISTERUL

TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”
DIN IAŞI
Rectoratul

DUCAȚIEI

ANUNT
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RacĂ
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DIN
ASACHI”
IAŞI
„GHEORGHE
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REGISTRATURA

Nr.

Do,

În data de

15.04.2021, ora

120%,

avea loc examenul de promovare
pe postul de
administrator patrimoniu studii Superioare
al
gr.II, dnei Cătălina Şindilaru, angajată în
funcţia de
wdministrator patrimoniu studii
superioare gr.Il la compartimentul administrativ
al Facultăţi de
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.
Promovarea va avea

loc

Va

prin

transformarea postului din statul
de funcţii.
Examenul de promovare va consta în
susținerea unei probe scrise
Tematica și bibliografia se
anexează prezentului anunţ,

Şet Serviciu

E.R.U.,
Ing. Gabriel Florea

Adm.fin.

ȘI

CERCETĂRII

Întocmit,
Cibotaru Ramona

R
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE
ASACHI" DIN IAȘI
Facultatea
Știința
Ingineria Materialelor
IL

de

şi

Ș

GQ:

MINISTERUL
EDUCAȚIEI $

CTOR,
Prof. univ. dr.

in;

DAN CAŞCAVAL

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

pentru promovarea
BIBLIOGRAFIA

pe

postul

de

ad,

:

1.

72/05.02.2003, republicată în Monitorul Oficial nr.
345//18.05.2011, cu modificările
completările ulterioare.
Legea nr. 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul
Oficial nr. 646/26.07.2006, modificată prin Legea nr.187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
Lege nr. 307/12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în
Monitorul
Oficial nr.
633/21.07.2006(rectificată în Monitorul Oficial
nr.788/18.09.2006 - cap.II, secţ. 6, art. 22), modificată prin OUG nr.70/2009, OUG
89/2014 și Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
nr. 89/2014 pentru
al apărării împotriva incendiilor.
managementului situaţiilor de urgență
19 mai 2016 privind achiziţiile publice
Legea nr. 98/2016
şi

4.

din

și

TEMATICA:
1.

Drepturile şi obligaţiile salariaților conform Legii nr. 53/2003 republicată, art.39,
alin.]
2. Sancţiunile disciplinare pe
care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul
săvârşeşte o abatere disciplinară, conform Legii nr. 53/2003 republicată, art. 248;
3.
Obligaţiile privind apărarea şi stingerea incendiilor,
revin. salariaţilor, conform
Legii nr. 307/2006, art.22.;
Obligaţiile lucrătorilor conform Legii nr. 319/2006, art. 22 şi 23.;
auz
Tipurile de proceduri de atribuire;
Criterii de atribuire a contractelor de achizitii
ce

Administrator Șef,
Ing Adrian Grecu

în

pe

le

