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TEMATICA 

pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu gr. I S ( inginer constructor 

specialitatea construcții civile, industriale si agricole )   

 
1. Structura organizatorica a unitatilor de invatamant superior. Legea educatiei 

2. Asigurarea încadrării cheltuielilor în restricţiile bugetare; 

3. Elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru 

investitii realizate din fonduri publice 

4. Autorizarea executarii / desfintarii lucrarilor de constructii 

5. Sistemul calitatii in constructii 

6. Receptia lucrarilor de constructii 

7. Evaluarea şi selecţia obiectivelor de investiţii; 

8. Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor pentru lucrări de intervenţii la 

construcţii existente; 

9. Sistemul de achizitii publice 

10. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi a eligibilităţii 

cheltuielilor; 

11. Organizarea administrării clădirilor; 

12. Organizarea pazei contra incendiilor şi a catastrofelor naturale; 

13. Coordonarea muncii salariaţilor din subordine; 

14. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor din subordine; 
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