
 

 

 

 

 

 

 

        

            

      

              ANUNŢ   CONCURS  POST  ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

  

  

           Concursul din data de 30 iunie 2016, pentru ocuparea a postului de 

administrator de patrimoniu III S, normă 1/1 constă în : 

1.selectarea dosarelor; 

2.susţinerea unei probe scrise de doua ore, din tematica şi bibliografia anunţată; 

3.susţinerea interviului; 

Candidaţii care au trecut de prima probă ( selecţia dosarelor) vor intra în 

sustinerea următoarelor 2 probe (scris şi interviu) iar  ponderea rezultatului final 

va fi calculată în funcţie de legislaţia în vigoare. 

  Media finală constă în suma dintre :  

A. MEDIA PROBEI  SCRISE    ÎNMULŢITĂ CU 80% ; 

B. MEDIA DE LA INTERVIU  ÎNMULŢITĂ CU 20% ; 

 

 

 Condiţii  generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului: 

 

 Studii superioare, inginer/subinginer/economist ( conform Legii nr.1/2011) 

 Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice ( gestiune) 

 Spirit organizatoric; 

 Abilităţi de comunicare şi relaţionare; 

 Abilităţi de coordonare a echipei; 

Capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor; 

Constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM şi PSI 

 

 Atribuţiile  principale ale postului: 

 Organizarea şi gestionarea  bazei materiale a unităţii de învăţământ; 

 Gestionarea inventarului mobil şi imobil al unităţii de învăţământ; 

Instruieşte personalul cantinei şi elevii de serviciu cu normele de protecţia 

muncii , igienico-sanitare şi de pază; 

 Realizarea planificării activităţii de achiziţii, şi de distribuire a 

materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din 

unitatea de învăţământ; 

                       MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

                                                 ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS 

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

                    SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI” GALATI 

                                          Str. Mihai Bravu, nr.48, cod 800208,  tel/fax:0236411431 

                                       seminarulsfandrei@yahoo.com;  web: www.seminarulsfandrei.ro 

Operator Date cu Caracter Personal înregistrat de A.N.S.P.D.C.P. nr. 0014632/2012, conform Legii nr. 677/2001 
 
 

 

 



 Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază 

din unitatea de învăţământ; 

 Evidenţa debitelor  înregistrate de elevi, depunerea încasărilor, ridicare de 

numerar de la Trezorerie; 

 Recuperarea /remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unităţii 

de învăţământ; 

 Participarea la stadii de formare/cursuri de perfecţionare. 

 

 Termenul limită de depunere al dosarelor este data de 17 iunie 2016. 

 Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

- Cererea  de înscriere la concurs; 

- Copie act de identitate; 

- Copie certificat de botez ortodox; 

- Recomandarea preotului paroh; 

- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte  care să 

ateste efectuarea unei specializări; 

- Copie cartea de muncă/fila din registrul de evidenţă al angajaţilor sau 

adeverinţă cu vechimea în muncă şi în specialitate; 

- Adeverinţă medicală  care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare 

postului; 

- Cazier judiciar; 

- Curriculum vitae - format european; 

- Caracterizare de la ultimul loc de muncă; 

 

 

 Bibliografie pentru postul  vacant de administrator de patrimoniu III S : 

 

 Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu 

modificările și completările ulterioare, 

Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” 

(art.247 – art.252)  

 Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului 

contractual din autoritățile și instituțiile publice: 

– cap.II – norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual, art.7,8,11,12, 

 Legea 82/1991- Legea contabilităţii actualizată; 

 O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

 Legea nr 22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind 

angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 

publice; 



 O.U.G. nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de  concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, actualizată; 

 H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

 O.M.F.P,. nr 3512/2008 privind  documentele  financiar contabile, 

modificată; 

 Legea nr 1/2011 Legea educaţiei naţionale; 

 O.U.G. nr 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 

pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările   ulterioare, 

 Legea nr. 333/2003 privind  paza  obiectivelor, bunurilor,valorilor  şi 

protecţia persoanelor, actualizată; 

 H.G. nr 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale 

 

Data concursului :  30 iunie    2016, ora 10
00 

  -   proba scrisă 

         30 iunie    2016, ora 14
00   

-    interviu 

Locaţia : Seminarul Teologic Ortodox „Sf.Andrei” 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 


