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ANUNŢ
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” cu sediul în Tîrgu Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea 

postului de administrator de patrimoniu 1,00 normă perioadă nedeterminată, studii superioare (inginer/subinginer, 
economist), pe data de 11.12.2018, ora 9:00.
Data limită, până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs, este de 03.12.2018, ora 15:30.
Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare, str. Ştefan cel Mare, nr. 67, Oraş Tîrgu Neamţ.
Relaţii suplimentare se obţin la tel.0233/790932.

Pentru a participa la concurs persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

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, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, precum şi Fişa 
de aptitudini completată şi parafată de medical de medicina muncii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi anume să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diploma de licenţă;

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;

Concursul constă:
4. Selecţia dosarelor de înscriere;
5. Proba scrisă -  2 h;
6. Interviul

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă:
8. cerere de înscriere la concurs;
9. copia actului de identitate;
10. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer / subinginer, economist (absolvenţi cu diplomă ai 
învăţământului superior, profilul tehnic sau economic);

11. copia carnetului de muncă / adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă şi specialitatea 
studiilor;

12. cazierul judiciar;
13. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;

14. curriculum vitae;
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Bibliografie:
a. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul nr. 5079 din 31.08.2016;
b. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c. Legea nr. 22/18.11.1969, modificată şi 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 şi 
completările ulterioare;

d. Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
e. 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, cu modificările şi completările ulterioare;

f. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

DIRECTOR,


