
 

 
 

  AFIȘAT AZI 21.01.2019 
 

ANUNȚ 

PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE 

PATRIMONIU 

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

 

 

 

Colegiul Național „Carol I”, cu sediul în Craiova, strada Ioan 

Maiorescu, nr.2, organizează în data 14.02.2019 concurs pentru ocuparea 

unui post de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU grad profesional III, 

studii superioare, pe perioadă nedeterminată. 

 Înscrierile  se fac la sediul instituţiei, serviciul secretariat, în perioada 

 22.01.2019-05.02.2019 în intervalul orar 08.00-15.00 

Informaţiile se pot obţine şi la telefoanele: 0351/420150; 0251/413230 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Dr. Angel-Cristian Stăiculescu 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
ACTE   NECESARE   ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 
Conţinutul dosarului de concurs: 

- Cererea de  înscriere la concurs adresată Domnului Director; 

- Actele de identitate (copie);  

- Documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor 

specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (copie); 

- Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, REVISAL; 

- Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu  funcţia  pentru care candidează, 

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6  

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de  medicina muncii.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

- Curriculum vitae; 

Notă : 

 Persoanele declarate admise la selectia dosarelor, care au depus la inscriere o declaratie pe 

proprie raspundere ca nu are antecedente penale, au obligatia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe 

a concursului. 

Concursul se va desfăşura la sediul  Colegiului Național ”Carol I”  Craiova  şi va consta        

în  probă scrisă, proba practică şi interviu. 

 

Proba scrisă se va desfășura în data 14.02.2019, ora 10.00 

Proba practică se va desfășura în data 20.02.2019, ora 10.00 

Probade interviu  se va desfășura în data 25.02.2019, ora 10.00 

 

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

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi 

interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării 

rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din 

acest drept. 

 

Director, 

Prof. Angel-Cristian Stăiculescu 

 



 

 
 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

(cf. art. 3 din Regulamentul Cadru, cu modificările ulterioare): 

 

- are cetăţenia română/ cetăţenie a altor state membre ale UE sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România 

- să cunoască bine limba română, scris şi vorbit; 

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 

medicul de familie sau de medicina muncii; 

- să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni 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. 

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 05.02.2019, 

orele: 15.00, la Secretariat. 

Rezultatele la selecția dosarelor vor fi afișate în data de 

08.02.2019 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

 

 

- studii - superioare cu diplomă de licenţă profil inginerie, economic; 

- vechime – minimum 1 an in specialitate; 

- cunoştinţe de utilizare şi operare PC: EXCEL, WORD, utilizare poștă 

electronică și internet, prelucrare date primite pe cale electronică; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul de ocupare a postului de 

administrator de patrimoniu 

 

-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;  

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

-OMPF nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

completările si modificările ulterioare;  

- OMPF nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare 

- ORDIN MECȘ nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificata;  

-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; 

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

republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

- HOTĂRÂREA NR.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.  

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor cu modificările 

si completările ulterioare;    

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

-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;  

 
 



 

 
 

 
 

 
Atribuţiile  postului de administrator de patrimoniu: 
 

 

- Elaborează planul de muncă anual şi semestrial pentru compartimentul administrativ în 

corelaţie cu planul managerial, se aprobă  şi îl aduce la cunoştinţă  subordonaţilor; 

- Rezolvă, cu aprobarea directorului , toate problemele ce revin sectorului administrativ-

gospodăresc; 

- Predă la începutul fiecărui an şcolar, sub inventar, fiecărui învăţător/diriginte al clasei sala 

de clasă cu toate dotările şi materialele didactice şi le preia , la sfârşitul anului şcolar , pe 

bază de proces verbal 

- Aprobă distribuirea materialelor de curăţenie şi întreţinere, personalului din subordine pe 

baza bonurilor de consum , aprobate de director si vizate de administratorul financiar sef. 

- Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor pe care le are în 

subordine 

- Întocmeşte graficul de lucru şi pontajele lunar,  pentru personalul didactic auxiliary și 

nedidactic; 

- Ţine evidenţa concediilor de odihnă a personalului subordonat şi realizează împreună cu 

directorul unităţii, evaluarea anuală a acestuia ; 

- Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control pentru personalul din subordine ; 

- Urmăreşte aplicarea şi respectarea  normelor de igienă în sectoare; 

- Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparatii la localuri şi la mobilierul deteriorate 

- Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite ( propuneri de casare )  

- Se preocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea curăţeniei şi dezinsecţiei, precum 

şi a unor obiecte de inventar  pentru desfăşurarea activităţilor educative; 

- Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor imobile şi de inventar ale instituţiei , pe care 

le repartizează pe subgestiuni şi ţine evidenţa acestora pe surse de finanţare 

- Primeşte, verifică , operează în fişele analitice şi sintetice obiectele de inventar la nivel de 

şcoală, surse de finanţare; 

- Efectuează înregistrări în  fişele de magazie,a obiectelor de inventar aflate pe teren, cu 

excepţia documentelor neaprobate 

- Realizează , împreună cu comisia de inventariere a patrimoniului din şcoală, inventarierea 

anuală a bazei materiale a şcolii 

- Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor , urmăreşte utilizarea raţională a energiei 

electrice , combustibilului, apei şi a materialelor consumabile din unitate. 

- Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer dintre unităţile predatoare şi primitoare  

- Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală; 

- Responsabil cu activitatea de achiziţii publice conform Legii 98/2016 cu completarile si 

modificarile ulterioare, conf. HG 395/2016; 

- Elaborarează  şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte      

compartimente ale autorităţii  contractante,  un program anual al achiziţiilor publice, ca 

instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; 



 

 
 

- Elaborează   sau, după caz, coordonează activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire 

sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;  

- Constituie şi păstrează dosarul de achiziţii publice 

- Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul 

din subordine; 

- Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de învăţământ 

- Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală , evitând orice dispute cu 

terţe personae 

- Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori , părinţii şi 

partenerii economici şi sociali ai şcolii. 

- Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate persoanele cu care vine în contact 

în unitate 

- Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională şi personală, iniţiativă şi creativitate în 

activităţile pe care le desfăşoară 

- Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie  şi dezinsecţie din unitate ; 

- Aplică cu responsabilitate prevederile normelor în vigoare privind distribuirea produselor 

lactate şi de panificaţie în şcoli, precum şi a fructelor, pe perioada desfăşurării cursurilor 

şcolare 

- Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu tot personalul şcolii , venind cu 

idei originale sau popularizând investiţiile ce s-au făcut în unitate. 

- Manifestă interes pentru respectarea în unitate a ROI, normelor şi procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate 

în instituţie; 

- Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri operaţionale compatibile serviciului 

administrativ ; 

- Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu conducerea şcolii  

- Cunoaşte prevederile proiectului de dezvoltare instituţională al şcolii şi vine cu propuneri 

pentru îmbunătăţirea acestuia 

- Iniţiază şi elaborează proiecte şi parteneriate cu diferiţi parteneri economici şi sociali , 

urmărind derularea acestora în parametrii scopului urmărit. 

- Atrage sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii, încheind contracte de 

sponsorizare cu aceştia, cu aprobarea conducerii unităţi, 

- Completează situațiile referitoare la patrimoniul unității  în SIIIR -sistem informatic 

integrat al invatamantului din Romania 

-  Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE 

 

1. depunerea dosarelor – 22.01.2019 - 05.02.2019  în intervalul orar 8.00 - 15.00,   

la secretariatul şcolii; 

2. selecţia dosarelor depuse – 06.02.2019-07.02.2019 

3. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse– 08.02.2019 ora 10.00 

4. depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse – 11.02.2019 

între orele 10.00-12.00 

5. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei 

dosarelor -12.02.2019 ora 10.00  

6. susţinerea probei scrise – 14.02.2019, ora 10.00; 

7. afisare rezultate proba scrisa 15.02.2019 ora 10.00 

8. depunere contestatii proba scrisa 18.02.2019   ora 10.30-12.30 

9. afisare rezultate dupa contestatii proba scrisa 19.02.2019 ora  10.00 

10.  susţinerea probei practice – 20.02.2019, ora 10.00 

11. afisare rezultate proba practica 20.02.2019 ora 16.00 

12. depunere contestatii proba practica 21.02.2019   ora 10.30-12.30 

13. afisare rezultate dupa contestatii proba practica 22.02.2019 ora  10.00 

14.  susţinerea interviului – 25.02.2019, ora 10.00 

15. depunere contestatii proba de interviu 26.02.2019   ora 10.30-12.30 

16. afişarea rezultatelor finale – 27.02.2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

 
 


