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    Nr.  14 / 25.07.2022                               Aprobat în Consiliu de administratie din 25.07.2022 

 

 

 

ANUNŢ CONCURS 

 
Școala Postliceală Sanitară Arad anunţă  

scoaterea la concurs a 3/4 post contractual, vacant,perioadă nedeterminată,de 

Administrator patrimoniu debutant  

 

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

 

 Condiţiile necesare ocupării  unui post: sunt cele prevăzute la art. 3  HG 286/2011 cu 

modificarile ulterioare, pentru aprobarea  Regulamentului – 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: 

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European 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 şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

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. 

 

 Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 

a) disponibilitatea de a lucra în două schimburi, 8-14, 14-20 

b) studii :  superioare , îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru 

funcția de inginer/subinginer, economist. 

c)vechime în muncă: reprezintă avantaj 

d) cunoștinte avansate de operare a calculatorului. 
 

2. PROBELE DE CONCURS: 
Probă scrisă  

Interviu 
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3. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS 

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 profesionale 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. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; a 

certificatului de naştere şi cel de căsătorie unde există schimbare de nume; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări,copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

4. Copia carnetului de muncă si  adeverinţele care atestă vechimea în muncă dupa data de 01.01.2011 şi/sau în 

specialitatea studiilor; 

5. Cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie; 

7. Curriculum vitae (model Europass); 

8. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la 

concurs. 

 

  Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

         Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 

răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului.  

 Copiile de pe actele prevăzute  la punctele 2,3,4 de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. 

Secretarul comisie de concurs este d-nul. Toceanu Ionuț -0257281497. 

 

4. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

 

 Depunerea dosarelor de concurs se fac la secretariatul  comisiei de concurs  de la ȘCOALA 

POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD, Calea Victoriei,nr.1-3,jud. Arad, în perioada 23.08.2022- 

05.09.2022, între orele 8.00- 14.00  

 Selectia dosarelor se face în data de 09.09.2022 

 Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor în data de 09.09.2022 pana la orele 11.00 

 Concursul se va organiza la sediul Școala Școlii Postliceale Sanitare Arad astfel : 

Proba de concurs Data desfasurarii Termen afisare rezultate 

                 Proba scrisa 13.09.2022 13.09.2022 

                 Interviu 14.09.2022 14.09.2022 
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Depunerea contestatiilor: 

selecţia dosarelor: în data de 09.09.2022, până la ora 13:00; 

proba scrisă: în data de 13.09.2022 până la ora 15:00; 

 

Rezultatele finale se afişează în data  14.09.2022  la ora 10.  

 

 

5. FIŞA DE POST corespunzătoare funcţiei contractuale vacante –  se anexează prezentului anunț. 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

7. 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; 

8. Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

9. HG 395/2016 Normele de aplicare a Legii 98/2016; 

10. Legea 99/ 2016; 

11. MFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii activelor, datoriilor și capitalelor proprii; 

12. MFP 3512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – 

ordinul MEN 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Legea 319/ 2006 , Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

16. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

17. Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, 

cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI; 
 

 

18. TEMATICĂ 

 

- Condiții privind angajarea gestionarilor. Garanții. Răspunderi 

- Obiect, scop și principii care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică 

- Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP 

- Etapele procesului de achiziţie publică 

- Domenii achiziții sectoriale 

- Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere 
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- Elemente principale documente justificative privind operațiunile economico-financiare 

- Organizare și responsabilități administrator patrimoniu 

- Obligații generale privind apărarea împotriva incendiilor 

- Paza și protecția-dispoziții generale 

 

 

 

 

 
              Director, 

                                                                                               Dr. Bran Renate Liliana 

 

 

 

 

Afisat azi, 22.08.2022 ora 10 
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FIȘA POSTULUI 

 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU- COR 263111 

 

  

     In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu 

numarul..........................., se incheie astazi,.............................., prezenta fisa a postului:  

 

Numele si prenumele:  

Specialitatea: 

Denumirea postului: Administrator de patrimoniu 

Decizia de numire: 

Incadrarea:    

Cerinte:  

studii: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de    

                        administrator patrimoniu 

studii specifice postului: superioare 

vechime:............... 

    Relatii profesionale:  

    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;  

  - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de invatamant;  

  - de reprezentare a unitatii scolare.  

 

   I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI  

   1. PROIECTAREA ACTIVITATII  

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului; 

1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare 

desfăşurării activităţii personalului din învăţământ; 

1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de 

învăţământ; 

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.   

 

 2. REALIZAREA ACTIVITATILOR  

    2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii , pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ; 

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ; 

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ; 

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul de 

inventar al acesteia şi în evidenţele contabile; 
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2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin 

unităţii de învăţământ; 

     2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii 

 

  3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE  

    3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ; 

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ; 

3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi 

sociali. 

   

 4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare 

 4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc. 

 4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor /abilităţilor /competenţelor dobândite prin 

formare continuă/perfecţionare 

 

     5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

  5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii; 

5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale; 

5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional; 

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor; 

5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii. 

 

   II. ALTE ATRIBUTII  

   În funcție de nevoile specifice ale unitații de învătământ, salariatul este obligat să îndeplinească 

și alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi 

securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 __________________________________________________________________

_____ 

 

  

 

      

  Răspunderea disciplinară:  
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    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după 

sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.  

 

 

 

 

      Director,   

Lider de sindicat,  
         (nume, semnătură, ştampilă)                              (nume, semnătură) 

 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:                                      

......................................... 

Data: .................. 

 

Secretar, 

          (nume, semnătură) 

      

 

 


