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Nr. 719 din 13/05/2016         

 

                         A N U N Ţ  CONCURS  POST  ADMINISTRATOR  PATRIMONIU 

 

Gradinita cu PP Martinica nr.17 Brasov organizeaza concurs pentru 

ocuparea postului de administrator de patrimoniu-norma intreaga/ perioada 

nedeterminata  

 

               În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a 

personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunţă 

scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de 

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

(normă întreagă, perioadă nedeterminată) 

I. Condiţii de participare : 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

• Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare :studii superioare  

inginer/subinginer, economist; 

• Cunoştinţe foarte bune de operare PC,in limbaje specifice(gestiune) 

• Constituie un avantaj parcurgerea cursurilor de SSM,PSI ,igiena 

2. Domenii de competenţă : 

• Identificarea soluţiilor optime, prin consultarea cu conducerea unităţii, 

pentru toate 
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problemele ce revin sectorului administrativ; 

• Gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ,  

• Elaborarea documentaţiei pentru realizarea de achiziţii publice ; 

• Înregistrarea întregului inventar mobil  si imobil al unităţii ; 

• Îndeplinirea formelor privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin 

unităţii ; 

• Recuperarea/remedierea pagubelor materiale 

• Gestionare contractelor de inchiriere 

• Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de ingrijire si paza  

• Intocmirea receptiilor si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si 

predarea receptiilor la biroul contabilitate, pentru efectuarea platilor; 

• Intocmeste si tine la zi documentele de intrare-iesire a valorilor materiale pe fise 

analitice - obiecte de inventar si mijloace fixe, precum si evidenta computerizata a 

valorilor materiale  ( N.I.R. -uri, bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de 

miscare a mijloacelor fixe )  

•  

Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul 

Gradinitei cu PP Martinica nr.17 Brasov în perioada de înscriere; 

II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs : 

• Cerere de înscriere; 

• Curriculum vitae; 

• Certificat de naştere copie xerox şi original; 

• Carte de identitate copie xerox şi original; 

• Diploma de studii copie xerox şi original ; 
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• Carnet de muncă copie xerox şi original care sa ateste nivelul studiilor si ale 

altor acet care sa ateste efectuarea unor specializari; 

• Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011; 

 

• Cazier judiciar; 

• Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă) 

• Caracterizare de la ultimul loc de munca 

 

     ETAPELE DESFASURARII CONCURSULUI 

 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Gradinitei cu PP 

Martinica nr.17 Brasov ,STR.Jepilor nr.16  

• Depunerea dosarelor: 01 iunie-10 iunie 2016  între orele 9,00 – 13,00 

Informaţii suplimentare la sediul gradinitei tel 0268- 541123 si 0268-540948 

III. Desfăşurarea concursului: 

Concursul se va organiza la sediul Gradinitei PP Martinica nr.17 ,str.Jepilor 

nr.16 Brasov  şi constă în 4 etape succesive , după cum urmează : 

a) selecţia dosarelor 

b) proba scrisă 

c)proba practica  

d) interviul 

a) Selecţia dosarelor 

• În perioada 13.06.2016-14.06.2016 are loc selecţia dosarelor de concurs 

de către comisie. 

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 14 iunie  2016, ora 12,00. 
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• În data de 14 iunie  2016, în intervalul orar 13,00-15,00 se pot depune 

contestaţiile cu 

privire la rezultatele selecţiei dosarelor; 

• În data de 15 iunie  afişarea rezultatelor. 

b) Proba scrisă 

• Data şi ora desfăşurării: 16 iunie , ora 9.00. Candidaţii vor fi prezenţi la 

sediul unităţii 

cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.00, având asupra 

lor actul de 

identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectului. 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte. 

Contestatii 16 iunie 2016,ore 11-13,raspuns contestatii ora 15 

c)Proba practica –utilizare PC-ului , 17iunie , ora 9,00 

d) Interviul –17iunie ora 11 

 

• Notele de la interviu si proba practica  nu pot fi contestate. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute 

la proba scrisă  

Interviu si proba practica . 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 20 iunie , orele 12.00. 

Bibliografie : 

• Regulamentul nr.2 din 16.02.1996 cu privire la operaţiunile cu numerar, 

modificat de Circulara  nr.5 din 15.03.2004; 
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-LEGEA nr.22/1969, modificata si completata 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. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,actualizata; 

-H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

-LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale; 

-ORDIN nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificata; 

-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, precum şi 

pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 

ore,cu modificările si completările Ulterioare; 

-LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si 

completările 

ulterioare; 
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-LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 

ulterioare; 

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

protecţia persoanelor,actualizata; 

-Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

-ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

-LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale; 

-LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si 

completările ulterioare; 

-LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 

ulterioare; (M.O. nr. 

633/27.07.2006 - privind apararea incendiilor-(sectiunea VI). 

 

 

 

 
 
 


