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A N U N Ţ 

Afişat astăzi  27  martie  2017, ora 16,oo. 
 

Colegiul Naţional “ Ferdinand I ” ,  strada George Bacovia nr.45 , Telefon : 0234/513565,  
                                                               Fax :       0234/513020, 

organizează  examen de promovare  
 

într-o treaptă superioară de salarizare  a   domnului  DOMINTE C. EDUARD-DUMITRU –  
administrator  financiar de patrimoniu II - S,  

a) Data, ora, locul: 
-   10  aprilie  2017, ora 9,oo, la Colegiul Naţional “ Ferdinand I” Bacău, Sala de 
ședințe, corp A - parter. 

b) Bibliografia propusă: 

• Legea Educatiei Nationale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul M.E.N.C.Ș.  nr. 5079 din 31 august 2016, publicat în M.Oficial nr.720 din 
19.09.2016,  privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• Ordin nr. 1955 din 18/10/1995, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 59bis 
din 22/03/1996, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru 
ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 

• H.G. nr.1027/2014 privind  modificarea şi completarea  Regulamentului-cadru privind 
stabilirea  principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant 
corespunzător funţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I  nr. 854 din 24 noiembrie 2014; 

• ORDIN   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii; 

• Lege nr. 319 din 14/07/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• ORDIN   Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor; 

• Legea 53 - Codul muncii. 

c) Modalitatea de desfăşurare a examenului: 
- Examenul constă din rezolvarea unui test grilă . 
-  Timp de lucru  2 ore. 

d)   Anexăm fişa de post aprobată în C.A. din 8.12.2016   şi actualizată în martie 2017. 
 Relaţii suplimentare  se obţin de la  secretariatul  al Colegiului Naţional  “Ferdinand I” 
Bacău,  telefon  nr. 0234/513565. 

D I R E C T O R, 
                                Profesor  Nicu-Vasile Harasemciuc 

Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2017 
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