
 

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS 
 

 Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Nr.1, cu sediul în Sibiu, str. Filarmonicii, nr.18, tel. 0269-210307 anunţă 

organizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator 

patrimoniu, studii superioare tehnice (inginer/ subinginer) sau 

economice (economist) 
  

Concursul va cuprinde următoarele probe: 

- probă scrisă 

- probă practică  

- interviu 

 
Grafic concurs: Data  Ora  

1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul 

unităţii: 
01-14.10.2015 9-15 

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 14.10.2015 19 

3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul 

selecţiei dosarelor de înscriere: 
15.10.2015 9-15 

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia 

dosarelor 
16.10.2015 12 

5. Proba scrisă: 20.10.2015 9-12 

6. Afişarea rezultatelor: 21.10.2015 10 

7. Depunerea contestaţiilor: 21-22.10.2015 10-15 

8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 22.10.2015 19 

9. Interviu şi probă practică: 23.10.2015 9-12 

10.Afişarea rezultatelor finale: 23.10.2015 16 
 

Condiţii de înscriere la concurs: 

- absolvent cu diplomă al învăţământului superior, profilul tehnic sau 

economic, cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani 



Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 

medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al 

învăţământului superior, profilul tehnic sau economic, cu o 

vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani)  

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

Condiţii specifice: 

 vechime pe post de administrator patrimoniu/ gestionar, minim 

2 ani 

 Cunoștințe de contabilitate primară 

 cunoştinţe de operare PC, nivel mediu 

 Cunoştinţe minime de accesare platformă SEAP  

 Spirit organizatoric; 

 Abilități de comunicare şi relaţionare; 

 Abilități de coordonare a echipelor; 

 Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor. 

 Constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI, igiena. 



Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului CSEI Nr.1 Sibiu; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, 

potrivit legii, dupa caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta 

indeplinirea conditiilor specifice; 

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o 

adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie (administrator 

patrimoniu/ gestionar) si/ sau in specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia de administrator patrimoniu; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 

de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

 

Nota: actele prevăzute la punctele b), c) şi d) vor fi prezentate şi în 

original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 

Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 



BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu 

1. 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, cu modificările si completările 

ulterioare; ; 

2. 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 cu modificările si 

completările ulterioare; 

3. 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; 

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

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

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările 

ulterioare; 

7. LEGEA  nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 

8. ORDIN  nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

9. 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; 

10. LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările 

ulterioare; 

11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare ; 

12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ; 

 

Director, 

Prof. RODICA FĂGEŢAN 


