
zeul de Arte “Dimitrie Cuclin”
Galati ROMANA
Str. Domnească Nr. 97-99 MINISTERUL EDUCAȚIEI

ANUNȚ DE CONCURS

Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin” din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, administrator patrimoniu 1 S,

1 normă

Peniru a ocupaun post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobatprin HG nr.286/23.03.2011,

cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor

aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Româ

b) cunoaște limba română, scrisşi vorbit;

€) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d). are capacitate deplinăde exerciţiu;

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 ;

1). îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime saualte condiţii specifice potrivit
cerințelor postului scos Ia concurs;

£) nuafost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni 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 corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei

contractuale sunt:

Condiţii specifice de participare la concurs administrator de patrimoniu:
- nivelul studiilor studii superioare — diplomade licențăde lungă durată economist

și/sau inginer
- vechimeîn specialitatea studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 3 ani

cunoștințe de operare calculator (Office Word, Excel, programe gestiune)



Concursul se va organiza conform calendarului următor:
ADMINISTRATOR PATRIMONIU

19.09.2022 ora16.00 ; termenul limită pentru depunerea dosarelor

28.09.2022 ora 10.00 ; probă scrisă

30.09.2022 ora. 09.00 ; proba practică

30.09.2022 ora 12.00 ; proba de interviu

Dosarul de înscriere la concurs:
Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 6 dosarul de concurs care va conţine următoarele

documente:

i cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituţiei publice:

organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz;

copiile documentelor care săateste nivelul studiilorşi alealtoracte care atestă efectuarea

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi

specifice alepostului solicitate de autoritateasau instituţia publică;

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

certificat de integritate comportamentală emis de IPJ Galaţi.

adeverinţă medicală care să atestestarea de sănătate corespunzătoare eliberatăcucel mult

6 lunianterior derulării concursului de către mediculde familieal candidatuluisau de către

unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

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

şi calitateaacestuia,în formatul standardstabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus o declarație pe proprie

răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probea concursului.

Copia actuluide identitate, copiile documentelorde studii, vorfi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiilorcuacestea.

Probele de concurs:



a)

b)

D)

Proba scris
Probă practică

Interviu

Bibliografie ADMINISTRATOR PATRIMONIU

2. OMFP

ne

1. LEGEAnr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; cu
modificările si completările ulterioare

3. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
agenților economici, autorităţilor sau instituțiilor publice, cu modificările si

completările ulterioare;

Decretnr 209/1976
H.G nr. 276/2013 privind stabilireavalorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările
si completările ulterioare;

6. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si
completările ulterioare:

7. ORDIN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar titlul IV;

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

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătații în muncă, cu modificările si
completările ulterioare ;

10. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
11. H.G. nr 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al Romaniei în perioada

2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia;
12. Ordin nr 1955/1995 privind aprobarea Normelor deigienă

TEMATICA DE STUDIU ADMINISTRATOR PATRIMONIU:

1 Atribuţiile principale ale gestionarului

2. Condiţii privind angajarea gestionarilor

3. Garanţia în numerar (conform Lefeii 22/18.11.1969

4.Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în

muncă

5.Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi PSI

6. Obligaţiiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi PSI

7. Evenimente ( comunicarea, cercetarea, inregistrarea şiraportarea evenimentelor privind
securitateași sănătateaîn muncă



8. Intracţiuni privind securitatea şi sănătateaîn muncă

9. Contraventii privind securitatea şi sănătateaîn muncă

10. Comitetulde securitatea și sănătatea în muncă (conf. Codului Muncii)

11. Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii

12. Răspunderea penalăși civilă a gestionarului (cazuri şi masuri)

13.Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrareași eliberarea bunurilor materiale

14.Predarea -primirea gestiunii de bunuri materiale

15. Reglementări legale privind achiziţiile publice

Concursulseva organiza conform calendarului următor:
Nr.
Est Activităţi Data/Ora
1.|Publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a|06.09.20222.|Depunerea dosarelorde concurs (Ia secretariatul 19.09.2022 ora 16.00
"|unităţii)

3.|Selecţia dosarelor 20.09.2022

4._| Rezultatul selecției dosarelor 20.09.2022 ora 14.00

5.|Contestaţii privind rezultatul selecției dosarelor 20.09.2022 intre orele 14-16.

6.|Rezultatele contestaţiilorprivind selecția dosarelor|21.09.2022 ora 10.00
7._| Proba scrisă 28.09.2022ora 10.00
8.|Afişarea rezultatelor în urmaprobei scrise 29.09.2022 ora 10.00
9.|Contestaţii privind rezultatul probei scrise 29.09.2022 intre orele 10.00-14.00
10.|Rezultatele contestaţiilorprivind proba scrisă 29.09.2022 orele 16.00
11. | Proba practică 30.09.2022 ora 9.00
12.|Interviul 30.09.2022 ora 12.00
13.|Rezultatele interviului 30.09.2022 ora 14,00
14.|Contestaţii privind interviul 30.09.2022 intre orele 14.00-15.00

15,|Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilorprivind 30.09.2022 ora 16,00
*|interviul16.|Afişarea rezultatului finalal concursului 03.10.2022ora 10.00

Notă:

Cf. HG 286 / 2011, actualizat , art. 24, alin. 8: proba scrisă și interviulse înregistrează
audio-video ;

Cf. HG 286/ 2011, actualizat , art. 18 alin.3: se potprezentala următoarea etapă numai

candidații declarați admişi la etapa precedentă.
CE. HG 286/2011, actualizat, art. 28, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obținut la cele

două probe (probă scrisşi interviu), minimum 50 de puncte.



* Cf. HG 286/2011, actualizat, art. 30,alin. 4: se consideră admis candidatul care a obținut

cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca

aceştia să fi obținut punctajul minim necesar;

* Cf. HG 286/2011, actualizat,art. 30, alin. 1: candidatul declarat admis este obligat să se

prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului

final.

Relaţii suplimentare sepot obţine la sediul Liceului de Arte "Di

strada Domneasca nr 97-99, tel/fax 0236415414

itrie Cuclin” Galaţi

Director,

ProfAnasia Simona


