ANUNT
Gradinita nr. 246 cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Fabricii, nr.20, sectorul 6, organizeazã
concurs conform HG nr. 1027/2014 - modificarea şi completarea Regulamentului-cadru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte...pentru
ocuparea, pe durata nedeterminata , a unei functii contractuale de executie, functie vacanta,
de:
1.DENUMIREA POSTULUI VACANT
Administrator patrimoniu -1 post
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 08.07.2016, ora .10,00 ,
-Proba practica in data de 08.07.2016, ora 11,30,
- Proba interviu in data de 12.07.2016, ora 10,00
2. DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI
Dosarul contine urmatoarele documente:
o CERERE
o

CURRICULUM VITAE

o

COPII LEGALIZATE ACTE DE STUDII

o

CARTE DE IDENTITATE (ORIGINAL SI COPIE)

o

CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL SI COPIE)

o

CERTIFICAT DE CASATORIE (ORIGINAL SI COPIE)

o

CERTIFICAT MEDICAL, DIN CARE SA REIASA CA ESTE APT PENTRU FUNCTIA DE
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
o CAZIER
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Gradinitei nr. 246 din str. Fabricii nr. 20, Sectorul 6
3.PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDATII TREBUIE SA INDEPLINEASCA
UNRMATOARELE CONDITII GENRALE PREVAZUTE IN FISA POSTULUI :
- studii (obligatorii): Studii universitare scurta durata, licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ştiinţe
economice;
- vechime (obligatorii): minim 1 an.
- cunostinte minime de opere pe calculator-nivel mediu

4. CONDITII NECESARE POSTULUI :
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.

5. PROBELE DE CONCURS:
selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, practica, interviu

6.LOCUL,DATA SI ORA PROBEI SCRISE:
- sala de curs
-data:08.07.2016
-ora: 10,00
7. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
BIBLIOGRAFIE:
1.

LEGEA nr.22/1969, modificata si completata 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.

O.U.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 si completările ulterioare;

3.

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;

4.

H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5.

O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

6.

O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările
ulterioare;

7.

LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

8.

ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;

9.

O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private
cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;

8. CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
− data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:intrevalul 01-04.07.2016 ora 12,00
-afişare rezultate selecţie dosare:05.07.2016 ora 10,00
-depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 05.07.2016 intre orele 10,00-11,00
-afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 06.07.2016 ora 10,00
-data desfăşurării probei scrise: 08.07.2016 ora 10,00
-afişare rezultate proba scrisă: 11.07.2016 ora 11,00
- depunere contestaţii proba scrisă: 11.07.2016 intre orele 11,00-12,00
-afişare rezultate contestaţii proba scrisă:11.07.2016 orele 15,00
-data de desfăşurare a interviului: 12.07.2016 orele 10,00
-afişare rezultate interviu:12.07.2016 orele 13,00
-depunere contestaţii interviu:12.07.2016 intre orele 13 ,00-14,00
-comunicare rezultate contestaţii: 12.07.2016 orele 15,00
-comunicare rezultate finale:12.07.2016 orele 16,00

Relaţii suplimentare la sediul: Gradinitei nr. 246, persoana de contact: Dir. Nicula Daniela
telefon: 0316208173, fax: 0316208173, E-mail : dananicula246@gmail.com .
Semnatura si Stampila
DIRECTOR,
Nicula Daniela

