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                              ANUNȚ 
 
 

Palatul  Copiilor  Brașov cu sediul în: loc Brașov, str. Saturn, nr. 23A, jud. Brașov organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi 
completat de H.G. nr. 1027/2014. 
Denumirea postului: Administrator de patrimoniu (1 normă) - post contractual vacant pe perioadă 
nedeterminată (1 normă). 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale conform art 3 al Regulamentului cadru aprobat prin HG 286/23.03.2011 cu modificările și 
completările ulterioare: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România;  
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică infaptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-    nivelul studiilor- studii superioare economice, 
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 5 ani (domeniul 
economic/financiar) 
- minimum 3 ani experiență în achiziții publice (elaborare documentații achiziții, consultanță în 
organizarea procedurilor de achiziții,  monitorizarea contractelor de achiziții) 
-  cunoștințe de accesare platformă SICAP 
-  abilități foarte bune de operare pe calculator (Word, Excel, baze de date ) 
 

ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului) 

1. Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului; 
2. Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor și accesoriilor necesare desfășurării 

activității personalului din unitatea de învățământ; 
3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire, pază din unitatea de 

învățământ; 
4. Elaborarea tematicii și a graficului de control al activității personalului din subordine; 
5. Identificarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate 
problemele ce revin sectorului administrativ; 
6. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 
7. Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții 

publice în vederea funționării/dezvoltării bazei tehnico- materiale a școlii, atelierelor și a 
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activitatii curente (elaborarea planului de achiziții, realizarea achizițiilor/licitațiilor publice, 
estimarea fondurilor necesare pentru achiziția materialelor, a prestărilor de servicii și a lucrărilor 
necesare); 

8. Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ; 
9. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin 

unității de învățământ; 
10. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ; 
11.Gestionarea contractelor de închiriere, servicii, lucrări, achiziții; 
12. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare. 

 
 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 04 mai 2021, ora 9,00 la sediul instituției. 
Proba de interviu:- data de 05.mai, ora 9,00 la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la sediul instituției. 
Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere și bibliografia de concurs se pun la dispoziția 
candidaților la sediul unității noastre, pe site-ul unității: palatulcopiilorbrasov.ro și la numărul de 
telefon: 0368/505571. 
 
În vederea participării la concurs, candidații își vor depune dosarul la secretariatul Palatului 
Copiilor Brașov, în perioada  07.04.2021-20.04.2021, zilnic între orele 10-14.  
 
Dosarul va conține: 

1. Cerere de înscriere; 
2. Actul de identitate (copie xerox); 
3. Documente care atestă nivelul studiilor specifice (diploma de licență – original și copie xerox; 

foaie matricolă din care să reiasă disciplinele de specialitate studiate); 
4. Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau adeverință care să ateste vechimea în 

muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor (dacă este cazul); 
5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie; 
7. Curriculum vitae în format EUROPASS 

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

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
Actele prevazute la punctele 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele și  în ordinea  enumerată mai sus. 
În cazul documentului prevăzut la punctul 5, candidatul  are obligaţia de a  completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data de 20.04.2021, ora 14,00 (ultima 
zi de preluare a dosarelor). 

 
                                                                                                                       Director, 

  Prof. Lăutar Mihaela 
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Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu, studii 
superioare 

 

1. Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților 
de învățământ, răspunderea disciplinara a personalului; 

2. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic, 
compartimentul administrativ – organizare și responsabilități; 

3. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii; 

4. Atribuțiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea gestionarilor, 
răspunderea penală și civilă a gestionarului; 

5. Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile; 

6. Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile; 

7. Elemente obligatorii pe care trebuie sa le conțină documentele financiar-contabile 

8. Modul de realizare a achizițiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de 
achiziție publică; 

9. Obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în 
muncă; 

10. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor privind 
securitatea și sănătatea în muncă); 

11. Comitetul de securitate și sănătate în muncă (conf. Codului Muncii); 

12. Raspunderea patrimonială ( conf. Codului Muncii); 

13. Dispozitii generale, obligații privind apărarea împotriva incendiilor; 

14. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
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BIBLIOGRAFIE 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

1. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, 
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; 

2. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice,actualizata in 2018, 

3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată în 2018; 
4. O.G 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 și completările 
ulterioare; 

5. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
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; 

6. HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
7. Ordinul M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
8. Ordinul M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si 

completările ulterioare; 
9. HG 419 /2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; 

10. HG nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și 
sănătății în muncă nr. 319/2006; 

11. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

12. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările și completările ulterioare- secțiunea VI . 

13. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 
14. Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 
15. OMEC Nr.5447 din 09.09.2020 privind  Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr.827/09.09.2020 
16. OMECS nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și 

funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului 
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5567/2011 a fost publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 599 din 7 august 2015.  

17. OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial. 
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GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

1. Depunerea dosarelor la secretariatul unității în perioada: 07.04- 20.04.2021 , zilnic, între 
orele 10:00-14:00, cu exceptia zilelor 10,11,17,18.04.2021 

2. Selecția dosarelor depuse: 21.04.2021 

3. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 21.04.2021, ora 12:00. 

4. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 21.04.2021-23.04,2021, 
între orele 12:00-14:00. 

5. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 23.04.2021, ora 14:00. 

6. Susținerea probei scrise: 04.05.202, ora 9:00. 

7. Afișarea rezultatelor probei scrise: 04.05.2021, ora 14:00. 

8. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 04.05.2021-06.05.2021, 
începând cu ora 14:00 

9. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 06.05.2021, ora 16:00. 

10. Susținerea interviului: 05.05.2021, ora 09:00. 

15. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 05.05.2021, ora 13:00. 

18. Afișarea rezultatelor finale: 06.05.2021, ora 16:00. 

 

 


