ANUNT
Avand in vedere prevederile H.G. nr 286/2011
pentru aprobarea regulamentului
cadru privind stabilitatea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant
corespunzator functiilor contractuale si a cnteriilur de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platii din fonduri publlce modificata si completala prin HG NR.
1027

IZOM

ŞCOALA GIMNAZIALA “I.G.DUCA“. SECTOR 5, BUCURESTI

Organizeaza in perioada 22.091020 — 16. 101020, concursul
pentru ocuparea
] post de administrator
de patrimoniu pe perioada nedeterminata.
1. Probele stabilite pentru

cancan:

- selectia dosarelor de înscriere la Concurs,
- pmbascrisâ

.

interviu

2. Condll i de garlicigare la
concurs:

Conditii e generale prevazute la art. 3 din HG nr.286/20[1
cu modificarile si
completarile ullerioarei
are cetatenia romana cetatenie a altor state membre ale Uniunii
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Europene sau
Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementatade prevederile legale;
d) are capacitate dcplina de exemillu;
ei are o stare de sanatate corespunznttiate postului
pentni care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de !' milie
dau de
&)

a

unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste Conditiile de studii si.
dupa caz. de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
i;) nu a fost cttndamnam definitiv pentru savarsirea unci infractiuni
comm
umanitatii, contra şmtului ori contra autorilallL de serviciu
sau in legatura cu

uuwlllullt euuar ua ullLlel rlea)

serviciul. 0 e impiedica infaptuirea justitiei. de fals ori a
unor lapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie. care ar facein
incompatibila cu
exercitarea functieiv cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Conditii specifice prevăzute în fişa postului. aferente functiei
pentru care se
organizează concursul:
Studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul
inginer

economist.

[subinginen

Vechime de MINIM 5 ANI in specialitate, in domeniul
bugetar
Cunoştinţe operare pe calculator
Cunoasterea teoretica a legislatiei financiarecnnlilbile
Anexa Nr. 20 !; Metodologia de evaluam anual
a :lclivlrăţll personalulu'

'

actlc

ŞI

dldacllc auxrliar

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDAC'I'IC
AUXILIAR
DE ADMINISTRATOR m: PATRIMONIIY
iu rc…erul Legi educaucl
rrarrauala ur la… 1. cu …pdrncarile şi cnlnpielânle ullclmare. În lelnel'ul
cnnlmctuiul individual de munca înreglsiml în Reglslrul
general de evldenşa a aalarrarilar cu
numarul…
se lchcie asw
. plelcnla nşa poalului
Numele şi preaunrera„
Specia ulea' ECONOMIST / INGINERI SUBINGINER
Dennmlrca milulul. ADMINISTRATOR DE PATRIMONIL'
De
a de llumlm

incadrata ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
Cerinţ

-

vat—mure»

:ludli'wpcrinare , nu

MINIM 3 ANI iN

|)th

Rela pmfeaiauale:
» !CFthC! de subordona :
, de colaborare: cu personalul didnctia araa
, dc repre/emma Ll unim şcnizrc

au liar. personaitli uri-naru de luvnramaur

ATRIBUTII SYECIFICE POSTULUI
l

PROIECTAREAAchVlTATlI

l,l

Elaborarea dncumcn lar de proiectare a
uctlvlLiUl cnnform spa,-Nicul… posrulul.
2 Renilzama planifrcar acrrvrmlri de dislrihulrc
a materialelor ş aceesarlilur accesare dcelăşnrărl
aer ilarri personalul… dm uuilaica de
Învăţământ
1.3 Elaborarea glal'lceior de
ullvllale pentru parsaaalul de irrgrirrm ai paza din mirarea de Învăţământ.
l.4. Elabnmrea lar…uicri şi a graiicuiui de conlml ale
aelrvrrrrir personaiulul din Sllbnrdlne
l

2

REAleAREAACTwlTRTlLok

[dcnlllicau'a salariilor opllme. prln :ousullum cu conducerea …un
ll.
revin
feciorului admlnlalmnv

vom...… m...... .… „nu... ……
Z 2

Organizarea şi gcslioua

bazei Inalcnalc & unim dc inv—I\ămânlv
ecesarc. conform numelor i.. vigoare. penlru mim… dc achizh
publice în vederea dezvoltat halei lehnic Inlcnalc & .… < .. de inv.-..am.
4,Inmg.simreaî..img..1u. i…… mobil ş. imobil al ...ma
& vaniămâm '... regislrul „...am. al
accuciaş .. evidenţele cumubiic.
2.5 A gularcaindcplinîrii fuimclor Legale pm.... schimbarea desii d\iei bunurilm ce
apanin ....imii. de
învă\ămiîm.
2.5 Rccupeinrc mm.….. pagubclur maIcnalc, de o… fel, ...am în pnlrimoniul şcolii
2

3

mm…; documem...

::

:

1

COMUNICARE sI RELATIONARE

3.1. AşIguralra condiuilurdc mlavonere unu:… cu in...-g.” personal al ....imi; de învăumâm, 3,2
Promovarea unuicompunamcmxunivîn rela ne cupermnahil ..
de invmmsnm .A gurarca
comunica .. factorii .…mi superian (ami! panencrii cconomîu şi sociali
4.

MANAGEMENTUL CARIERE! ŞI AL DEZVOLTARII PERSONALE

4.1 ldcnii

pencqionm m: 43 Aplicaienîuact' i..…cumniăacunoşiiniclurlab laulnr/cmupclemeiurdobândim

prin formale
5

mm...“; /pe.feciin..….

CONTRIBUT IA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINI! UNII-Am ŞC0l.ARE

s.. Promovarea sislemului de valori

al ......I... la niveiui mm.....mm 5 : Facilitarea prowsului de
uunnzşlerc, întelegere. însuşire ş. rcspccmre & regi lor sociale 5.3 Fani parca şi implicarea ... ...…qu
decizional . cadrul mm...... $. la elaborarea ş. i…piemenma proiecmiui
...numai 5 4, lumma şi
derularea pmieciein. ş. park—n ' elor
vAlIagclca de sponsori în vederea dezvohârii bani materiale a
...ma...
ALTE ATRIBUTII În funcţie de nevoile speed-IC! ale unui]… de învăţământ. salariului
ale obligat să
indcpiineasca şi aIIe sam... rcpammlc de angaja—.... precum Ş. şi. …pe… normele. pmceduriie de
mame ş. securime a muncii. de PSI şi ISU. ir. cun ' le Icgn
Rispundenn disc
ară : Ne depl… ca inmmilnr de %chm nu îndeplinirea lor în mm!
imwrespunmmrauage după sm dim....mea calincnuvului şî/saii sallq'muarea disciplinară . cunfnrm
pmvedcnlm legii

Dlreclnr,

3.

Semnllun unui...-nui de I..… L! cunoşlinţă:

Data am şi lacul afganiţălii Erabei Scrise:

15.10.2020, ORA I0.00. LA SEDIUL SCOLII DIN Sos Panduri Nr. 42, sector 5„

Bucures“
Pe...... înscrierea la conc… candida... vor depune dosarul de concurs până la data
de 09.10.2020, orele 14,00. la secretariatul sc.)...
4.
—

Dnsnlul de concurs

va conţine, in min! ublignmriu urmamarele documente:
cerere de inscriere la conc urs adresata conducatorului instiIuIiei publice

orga…amam:
* copie act identitate;

nutum… eul… ue un…. rien
» actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
— copia carnetului
de muncă. conform cu originalul, raport REVISAL,
sau după
caz adeverinţa care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor:

,

, cazierJudiciar:
curriculum vitae:
, recomandare
de la ultimul loc de

,

muncit.
Copiile de pe actele de mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele
originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
secrelaml sef
al unitatii.
5. Gm (Eu, de des li

urare a concursului enim acu area unnliei de
administratii! de galrimoniu ge geriuada nedeterminata gi
dirzaţirii (mult

DATA ETAPE
22.09.2020 Publicarea anunţului
28.09.2020709102020 Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul
şcolii şi
veri floarea documentelor
12.10.2020 orele 8.00'1200 Selecţia dosarelor de către membrii
comisiei de
concurs
12.10.2020 ora 13.00 Afişarea rezultatelor in urma
selecţiei dosarelor la sediul
unităţii
12. 101020 orele 4.007 (1.00 Depunerea
contestaţiilor privind rezultatele selecţiei
dosarelor
1

1

[0.2020 Afişarea soluţionării contestaţiilor
15.102020 ora 10.00 Susţinerea probei scrise
15.10.2020 ora 14.00 Afişarea rezultatelor probei scrise
15.10.2020 orele 14.00—16.00 Depunerea
contestaţiilor privind rezultatele probei
scrise
13.

15.10.2020 ora 12,00 Afişarea soluţionării
contestaţiilor
16.10.2020 ani 14.00 Susţinerea interviului
16,10.202() AGşurea rezultate]… finale
pana la ora 17.00
NOTA: Sun/ declarali „Admin " la proba scrisa ,ri interviu
candidatii care au
obtinut minim 50/1147“?!
Relatii suplimentar! la recremriu/ul ucn/ii sau In teleffun 0214/0088

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de

patrimoniu

!. Legea nr.22/l969. modificată şi
completată prin Legea 54/1994 privind

angajarea gestionar—ilor, Constituirea de garantii

si

răspunderea în legăturaă

uULuiilellleuiiaL ue un… Me))

cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.
aulorităţilur sau instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulteriaare:

Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
HG 395/2016 Nomele de aplicare a Legii
98/2016.
Legea 99/ 2016:
MFP nr, 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind
şi
efectuarea inventarierii activelor, dlnorillnr şi enpitalelor organlurea
proprii:
? MFP 3512/ 2008 privind documentele financiar — contabile. cu modificările
şi completările ulterioare;
7. Legea 1/2011. Legea Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările
MPS—“.'“

ulterioare;
8. O.M.E.C. nr. 5447/ 2020 privind
aprobarea Regulamentului-cadrude
organizare şi funcţionare e unităţilor de învăiămâm preuniversitar
9. Legea 319/ 2006 , Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă. cu modificările şi
completările ulterioare;
[O.Legea nr.307/2006. privind apărarea impotriva incendiilor. cu modificările
şi
completările ulterioare;
l.Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor. bunurilor, valorilor şi protectiei
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare … secţiunea
vr;
1
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