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2. Tematică 

- Care este scopul inventarierii? 

- In ce situatii are unitatea obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor 

de activ si pasiv? 

- Cum se tine evidenta contabila a materialelor? 

- Atribuţiile principale ale gestionarului. 

- Condiţii privind angajarea gestionarilor. 

- Obligațiile și responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor de instalații/echipamente 

- Prescriptii tehnice A1-2010, C2-2010, C11-2010 

- Prescriptii tehnice C1-2010, C4-2010, C6-2010, C7-2010, C8-2010, C9-2010, C10-2010 

- Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii. 

- Jurisdicţia muncii conform Codului Muncii. 

- Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri). 

 

https://www.iscir.ro/doc/legislatie/PTC1C4C6C7C8C9C102010.pdf

