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A N U N Ţ 
 

 
Colegiul Tehnic "GHEORGHE ASACHI" din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:  
 

1 post de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, normă întreagă, perioadă nedeterminată. 
  

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice și 
condiţii generale:  
 
1. Condiţii specifice:  
studii: medii/superioare;  

abilităţi de operare pe calculator;  

abilităţi de lider;  

abilităţi de relaţionare-comunicare;  

abilităţi pentru munca în echipă;  
disponibilitate la un program flexibil.  

 
2)Condiţii generale:  
să fie cetăţean roman sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România;  

să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs;  

să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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 va consta în:  
Proba scrisă  
data și ora desfășurării: 17 NOIEMBRIE 2014, ora 09.00;  

mailto:secretariat_asachi@yahoo.com


 
Interviu  
data și ora desfășurării: 17 NOIEMBRIE, ora 12,00 
 

Bibliografie pentru tematica concursului:  
 

1.   ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare. 

2.   Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea 
bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare. 

3.   Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

4.   LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu completarile si modificarile ulterioare. 

5.   OUG 34/2006 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare. 

6.  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamânt preuniversitar OMECT nr.4925/2005 – 
*06.07.2011 (*dacă nu apar modificări legislative până la data susţinerii concursului ) 

7.  OUG nr. 307/2006 (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apararea incendiilor-(sectiunea VI). 

   
 
Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 10.11.2014, în intervalul orar 8,00-16,00 la secretariatul 
unităţii şcolare; persoana de contact: Roşu Dan tel: 0733672248 
  
Conţinutul dosarului:  
Cererea de participare la concurs adresată domnei director al Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din IAŞI, însoţită de 
declaraţia pe propria răspundere conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, respectiv, dacă, candidatul are/nu are, 
soţ/soţie sau rude şi afini, până la gradul III inclusiv, care sunt salariaţi ai „Gheorghe Asachi” din IAŞI aflaţi într-o poziţie de 
conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs şi nici postul la care aplică nu se află într-o poziţie de conducere, 
control, autoritate cu soţul/soţia sau rude şi afini, până la gradul III inclusiv, salariaţi ai unităţii şcolare. 

Curriculum vitae;  

Documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care 
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);  

Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează; candidaţii care depun la înscriere declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente 
penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului;  

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 care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii);  

Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de naștere și 
certificat de căsătorie (după caz) (original +copie);  

Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;  

Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (original +copie);  
 


