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Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani 

 

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA 

pentru ocuparea postului contractual vacant de magaziner   

în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani  

- Cantina de Ajutor Social - 

 

 1. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice. 

Tematica: 

Cap.1 – Domeniul de aplicare şi principii generale; Cap.2 - Norme generale 

de conduită profesională a personalului contractual 

 2. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice – cu modificările şi completările ulterioare (aplicabilă începand cu 

01 februarie 2014); 

 3. Hotărarea nr. 2230/1969 - privind gestionarea bunurilor materiale ale 

organizaţiilor socialiste 

  Tematica: 

Cap. I - Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale; Cap.2 - Drepturi şi 

obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale; Cap.3 - 

Contravenţii 

 4. Ordin nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

 5. Ordin nr. 2634/2015 - privind documentele financiar-contabile 

  Tematica: 

Anexa 1 Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-

contabile. 

     

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA 

pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I - bucătar   

în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani  

- Cantina de Ajutor Social - 

 

 1. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice: 

Tematica: 

Cap.1 – Domeniul de aplicare şi principii generale; Cap.2 - Norme generale 

de conduită profesională a personalului contractual. 

 2. Legea nr. 208/1997 - privind cantinele de ajutor social. 



 3. Ordin nr. 976/1998 - pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

  Tematica:  

Anexa 1 – Cap.1 – Norme generale; Cap.3. - Norme privind prepararea 

alimentelor; Cap.4 - Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor; Cap. 7-Norme 

privind personalul unităţilor alimentare. 

 4. HG nr. 924/2005 - privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentare: 

   Tematica:  

  Anexa 1: Cap.1 – art. 2 Definiţii; Anexa II la regulile generale - Cap. 1. 

Cerinţe generale pentru obiective din domeniul alimentar; Cap.2 - Cerinţe specifice 

pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare, cu 

excepţia spaţiilor pentru servirea mesei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


