
 

 

 

ANUNȚ  

CONCURS POSTURI  VACANTE 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, COM.LEȚCANI, JUD. IAȘI, organizează concurs pentru 

ocuparea pe durată nedeterminată, a posturilor corespunzătoare funcției de execuție: 

- 1 post de administrator de patrimoniu cu normă întreagă, studii superioare în domeniul 

economic – administrație publică sau studii superiaoare în domeniul tehnic-inginerie 

-  1 post muncitor de întreținere cu normă întreagă, minimum studii generale (absolvent 8 

clase); calificare în  meserii lăcătuș mecanic, constructor, electrician constituie avantaj. 

            Vechime în specialitate 

- Pentru administrator de patrimoniu: minimum 1 an 

- Pentru muncitor de întreținere; minimum 2 ani vechime în muncă 

 Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani: 

- pentru funcția de administrator de patrimoniu  

               8 februarie 2021, ora 9 – proba scrisă 

               9 februarie 2021, ora 9 – proba practică 

                                           ora 12 - interviul  

- pentru funcția de muncitor de întreținere  

             8 februarie 2021, ora 12 - proba practică  

             9 februarie 2021, ora 14  – interviul. 

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Concursul se defășoară în 3 etape successive epentru postul de administrator de patrimoniu: 

a.  selecţia dosarelor de înscriere 

b.  proba scrisă – doar pentru postul de administrator de patrimoniu 

c. proba practică și interviu 

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

 

Calendarul concursului 

18 – 29 ianuarie 2021 - depunerea dosarelor  la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani, birou secretariat, în 

intervalul orar 9 h – 13 h . 

1 februarie 2021 – analiza și selecția dosarelor 

1 februarie 2021, ora 12.00 –afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

2 februarie 2021, interval orar 9h -13h - depunerea contestațiilor față de rezultatele selecției dosarelor  

3 februarie 2021 - soluționarea contestațiilor față de rezultatele selecției dosarelor  

3 februarie 2021, ora 12.00 - comunicarea  rezultatelor contestațiilor față de rezultatele selecției 

dosarelor   

8 februarie 2021, la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani  

       ora 900 – susținerea probei scrise pentru postul de administrator de patrimoniu 

       ora 1200 – susținerea probei practice  pentru postul de muncitor de întreținere 

 



9 februarie 2021, la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani            

              ora 900 – susținerea probei practice pentru postul  de administrator de patrimoniu  

               ora1200 – susținerea interviului pentru postul de administrator de patrimoniu 

               ora 1400 - susținerea interviului pentru postul de muncitor de întreținere 

9 februarie 2021 ora 1600 , la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani şi pe pagina de internet  a Şcolii 

Gimnaziale Lețcani  www.scoalaletcani.ro – afișarea  rezultatelor probei practice și a interviului 

10 februarie 2021,  interval orar 9 - 12 – depunerea contestațiilor față de rezultatele probei practice și 

interviului 

10 februarie 2021, ora 15.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani şi pe pagina de internet  a Şcolii 

Gimnaziale Lețcani  www.scoalaletcani.ro – afișarea rezultatelor contestațiilor față de rezultatele probei 

practice și interviului 

11 februarie 2021, ora 1100 la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani – afișarea rezultatelor finale ale 

concursului 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE 

     

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

aparţinând Spaţiului Economic European și 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. 

 

 CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE 

Pentru administrator de patrimoniu 

- vechime în specialitate: minimum 1 an; 

- cunoștințe operare pe calculator atestate prin adeverință/certificat/diplomă; 

- abilități de lucru în echipă; 

- capacitate de planificare și organizare. 

Pentru muncitor de întreținere;  

- minimum 2 ani vechime în muncă 

- abilități de lucru în echipă 

- capacitate de planificare și organizare 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS  

 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta/depune dosarul de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

http://www.scoalaletcani.ro/
http://www.scoalaletcani.ro/


    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (descarca de AICI); 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează 

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

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

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

    f) 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;  

 Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii (cu menţiunea “apt pentru postul de administrator de 

patrimoniu/sau  muncitor de întreținere”). 

  g) curriculum vitae. 

     Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

  

Bibliografie  concurs  

Pentru administrator de patrimoniu 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritățtilor sau instituțiilor 

publice cu modificările și completările ulterioare – cap 3_Garanții, cap 4_Răspunderi 

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

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu 

modificările și completările ulterioare  

 Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și 

normele de aplicare 

 Hotărâre  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 

 Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale 

 Legea Educației nr. 1 din 5.01.2011, cu modificările și completările ulterioare – 

Secțiunea 3 Funcții didactice și didactice auxiliare. Condiții de ocupare _art 247 și art 

250; cap VIII _Finanțarea și baza materială(art 99-113) 

 Codul muncii – Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare Titlul II_cap II 

Executarea contractelor individuale de muncă (Drepturi și obligații); Titlul 

XI_Răspunderea juridică II-răspunderea disciplinară și III –răspunderea patrimonială 

https://www.scoalaletcani.ro/images/Anunturi/2020-2021/Concurs%20admin%20muncitor/Formular%20cerere%20concurs.pdf


 Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Lețcani, capitol 

,,Drepturile și obligațiile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic” 

 Ordin nr. 5447/ 2020, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar  - Titlul IV_Personalul unităţilor de învăţământ și Titlul VI-

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic, cap 

III  

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare  - Capitolul II -secțunea 1 și 6 

  Legea nr. 319/ 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare cap.IV  și cap. V 

  Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare ( Paza proprie și Planul de pază)  

  Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30.05.2013 (M.Of. nr. 313/2013), cu 

modificările și completările ulterioare 

  Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare  

 Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației - art 50 ,,Curățarea, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, 

precolectarea și evacuarea deșeurilor solide” 

 Fișa postului administrator patrimoniu. 

Pentru muncitor de întreținere 

 Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare  - cap.IV - Obligațiile lucrătorilor;  

 Legea 53 / 2003 actualizată - Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252) 

  Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Lețcani, capitol VI. ,,Drepturile 

și obligațiile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic” 

 Legea  nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare 

 Fișa postului pentru muncitor de întreținere 

 

Fișa postului care cuprinde atribuțiile postului de administrator de patrimoniu și muncitor de 

întreținere poate fi consultată și pe pagina de internet a școlii www.scoalaletcani.ro sau la sediul 

unității: birou secretariat. 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Lețcani poate fi consultat pe 

pagina de internet a școlii www.scoalaletcani.ro sau la sediul unității, birou secretariat. 

 Relații suplimentare se pot obține  la sediul Școlii Gimnaziale Lețcani, birou secretariat sau la nr. 

de telefon 0232/296960. 

                                                        Președinte comisie concurs, 

Director adjunct,  Prof.Duduman Marina 

 

https://www.scoalaletcani.ro/images/Anunturi/2020-2021/Concurs%20admin%20muncitor/Fisa%20postului%20administrator%20patrimoniu.pdf
https://www.scoalaletcani.ro/images/Anunturi/2020-2021/Concurs%20admin%20muncitor/Fisa%20postului%20muncitor%20intretinere.pdf
https://www.scoalaletcani.ro/images/Anunturi/2020-2021/Concurs%20admin%20muncitor/Fisa%20postului%20muncitor%20intretinere.pdf
http://www.scoalaletcani.ro/
http://www.scoalaletcani.ro/

