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ANUNȚ CONCURS 0,5 POST TEMPORAR VACANT 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

Școala Gimnazială Nr. 24, din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă de-
terminată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de administrator patrimoniu. 

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulterioare: 

o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
o d) are capacitate deplină de exercițiu; 
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptui-
rea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 
 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: 
o nivelul studiilor: studii superioare de specialitate cu licență prevăzute de legislația în vigoare 

pentru funcția de inginer/subinginer, economist; 
o vechime în muncă – minimum 5 ani; 
o abilități în utilizarea de programe informatice; 
o disponibilitate pentru program prelungit; 
o disponibilitate pentru desfășurarea de activități în weekend. 

 
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

Proba scrisă: data 17.02.2021, ora 9,00, la sediul instituției; 
Proba interviu: data 17.02.2021, ora 13.00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, la 
sediul instituției. 
 
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organi-
zatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-
l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unită-
țile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 
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Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul 
în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către conducerea unității sau se prezintă în formă legalizată. 
 
Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă asigurați 
că aveți depuse toate documentele pentru a putea trece de prima etapă de verificare a dosarelor. 
 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 
Etapa de concurs Data / perioada Observații 

Publicarea anunțului 02.02.2021 Monitorul Oficial  

Depunerea dosarelor de înscriere 03.02.2021-.09.02.2021,  
orele 1100-1500 Școala Gimnazială nr. 24 

Evaluarea dosarelor 10.02.2021  Școala Gimnazială nr. 24 
Rezultatul selecției dosarelor 10.02.2021, ora 12.00 Școala Gimnazială nr. 24 
Contestații dosare 10.02.2021, ora 12.00-16.00 Școala Gimnazială nr. 24 
Afișare rezultate contestații dosare 11.02.2021, ora 16.00 Școala Gimnazială nr. 24 
Proba scrisă 17.02.2021, ora 09:00-11:00 Școala Gimnazială nr. 24 
Afișare rezultate proba scrisă 17.02.2021, ora 12.00 Școala Gimnazială nr. 24 
Depunere contestații proba scrisă 17.02.2021, ora 12.00-12.30 Școala Gimnazială nr. 24 
Rezolvare contestații proba scrisă 17.02.2021, ora 12.30-13.00 Școala Gimnazială nr. 24 
Proba interviu 17.02.2021, orele 13.00 – 14.00 Școala Gimnazială nr. 24 
Afișare rezultate proba interviu 17.02.2021, ora 14:00 Școala Gimnazială nr. 24 
Depunere contestații proba interviu 17.02.2021, orele 14.00-14:30 Școala Gimnazială nr. 24 
Rezolvare contestații proba interviu 17.02.2021, orele 14.30-15:30 Școala Gimnazială nr. 24 
Afișarea rezultatelor finale 17.02.2021, orele 15:30 Școala Gimnazială nr. 24 
 
Eventualele contestații se pot face numai pentru lucrarea personală. 
Aceste contestații se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr 24. 
 

PROCEDURA DE SELECŢIE 
Candidatul va susține următoarele probe de concurs: 
1. Proba scrisă; 
2. Proba interviu. 
Fiecare probă va fi notată cu un punctaj de la 1 la 100. Candidatul trebuie să obțină minimum 50 de puncte 
la fiecare probă. Candidații care nu au obținut minimum 50 de puncte la o probă de concurs nu pot participa 
la următoarea probă. Candidatul cu punctajul final cel mai mare este declarat câștigător. 
 

TEMATICA PENTRU OCUPAREA 
POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU: 

 
 Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților de învă-

țământ, răspunderea disciplinară a personalului; 
 Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar  și nedidactic comparti-

mentul administrativ-organizare și responsabilități; 
 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii; 
 Atribuțiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală 

și civilă a gestionarului; 
 Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile; 
 Norme specifice de utilizare a documentelor a documentelor financiar-contabile; 
 Elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile; 
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 Modul de realizare a achizițiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor  de achiziție publică; 
 Dosarul achiziției publice 
 Obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor  privind securitatea și sănătatea în muncă; 
 Evenimente(comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor privind securita-

tea și sănătatea în muncă); 
 Comitetul de securitate și sănătate în muncă(conf. Codului Muncii); 
 Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii; 
 Dispoziții generale, obligații privind apărarea împotriva incendiilor; 
 Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 Legea nr.1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordin M.E.N. nr. 5.447/31.08.2020, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ  preuniversitar; 
 HOTĂRÂREA  Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016; 

 LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994, privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 
autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 LEGEA nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulteri-

oare; 
 Hotărârea Guvernului nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederi-

lor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulteri-

oare; 
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu mo-

dificările și completările ulterioare; 
 Ordin Administrație  Publică nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice; 
 Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
 Ordinul M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completă-

rile ulterioare; 
 Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inven-

tarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 
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