
 

 

Concurs ocupare post Administrator Patrimoniu 

ANUNŢ 

 

 

1. Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului organizează concurs în data 

de18.09. 2015ora 10.00 pentru ocuparea unui post de Administrator Patrimoniu III (S) durată 

nedeterminată normă întreagă.   

2. Pentru participarea la concurs candidaţii vor depune: 

- cerere înscriere la concurs; 

- copie act identitate/copie certificat de naştere 

- copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care să ateste 

efectuarea unor specializări; 

- copie carte de munca/ fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă/specialitate; 

- adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către toate unitățile sanitare abilitate; 

- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale; 

- Curriculum vitae  

3. Condiții specifice: 

- Studii superioare tehnice sau economice 

- Vechime minimă în domeniu(administrator patrimoniu) 2 ani 

- Vechime minimă în muncă 10 ani, din care în învăţământ 5 ani 

- Absolvirea unui modul psihopedagogic 

- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 

- Are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe 

baza adeverinţei medicale 

- Permis de conducere categoria B 

4. Condiții generale ocupării unui post vacant  de natură contractuală prevăzute în 

articolul 3,  HG. 286/ 2011 modificat prin HG 1027/2014 

5. Concursul va consta în următoarele probe:  

- Selecție dosare 

- Probă scrisă  

- Interviu– în limba română și în limba de circulație alesă de candidat «limba 

engleză sau limba franceză» 

6. Bibliografie 

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

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

- O.U.G nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

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

servicii,actualizată; 

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

laatribuirea 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. 276/2013privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

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

completările ulterioare; 

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

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările si completările ulterioare; 



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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

persoanelor, actualizata;Hotarârea 2230/1969privind gestionarea bunurilor materiale 

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

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, cu completarile și modificarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

7.Calendar 

28.08.2015 - 10.09.2015    DEPUNEREA DOSARELOR 8.00-15.00 

11.09.2015 – ora 10.00    VALIDAREA SI EVALUAREA DOSARELOR 

11.09.2015, ora 10.00 – 14.09.2015, ora 10.00  DEPUNEREA CONTESTATIILOR 

14.09.2015 –ora 12.00    AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII 

18.09.2015 – ora 10.00    CONCURS – PROBA SCRISA 

18.09.2015 – ora 15.00    AFIȘARE REZULTATE CONCURS PROBĂ SCRISĂ 

21.09.2015, ora 09.00 – 22.09.2015, ora 09.00 DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 

22.09.2015 – ora 11.00    AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII 

22.09.2015 – ora 12.00    CONCURS – SUSȚINERE INTERVIU 
22.09.2015 – ora 16.00    AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 

23.09.2015, ora 09.00 – 24.09.2015, ora 09.00  DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 

24.09.2015 – ora 11.00    AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII 

24.09.2015 – ora 11.30    AFISAREA REZULTATELOR FINALE 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului, telefon 

0744450439/0250749521/ 0350432080, zilnic între orele 8.00-15.00 

 

Publicat la 27.08.2015 

Director Prof. Ciochină Luisa Ana 


