
CONCURS POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU 
 

Cerințele postului: 

1. Proiectarea activității: 

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform 

specificului postului. 

1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor 

şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din 

unitatea de învăţământ. 

1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de 

îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ. 

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii 

personalului din subordine. 

 

2. Realizarea activității: 

2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu 

conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului 

administrativ. 

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de 

învăţământ. 

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în 

vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea 

dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ. 

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de 

învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele 

contabile. 

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea 

destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ. 

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, 

aflate în patrimoniul şcolii. 

 

Condiţii specifice: 

• Studii medii (minim studii liceale); 



• Cunoştinţe de operare PC (Word şi Excel); 

• Abilitati de comunicare, organizare, îndrumare şi control; 

• Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol; 

• Capacitate de a rezolva problemele; 

• Disponibilitate la deplasări la nivel județean; 

  

         Condiţii generale: 

1. Domiciliul în judeţul Neamț; 

2. Cetăţenie română; 

3. Capacitate deplină de exerciţiu; 

4. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei 

medicale; 

5. Să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni; 

 

         BIBLIOGRAFIE: 

• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si 

completările ulterioare (exclusiv TITLUL III – Învăţământul 

superior); 

• Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

• Hotarare Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 

• Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 

54/1994 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în 

legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 

• Ordinul nr. 6143/2011 Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 

• Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



• OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

• Legea nr. 333/2003, republicata cu modificările şi completările 

ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor; 

• Regulamentul operaţiunilor de casă. 

  

 

         TEMATICĂ: 

• Baza materială a învăţământului preuniversitar (Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011) 

• Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (L 

98/2016,HG 395/2016 

• Documentaţia de atribuire – caietul de sarcini, documente de 

atribuire (L 98/2016,HG 395/2016 

• Definitii, principii ,praguri valorice, Modul de calcul al 

valorii estimate a achizitiei, Exceptari (L 98/2016,HG 

395/2016) 

• Procedura Simplificata (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Criterii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (L 

98/2016,HG 395/2016) 

• Dosarul achiziţiei publice (L 98/2016,HG 395/2016), 

• Achiziția directă (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Criterii de calificare si selectie (L 98/2016,HG 395/2016) 

• Condiţii privind angajarea gestionarilor (Legea nr. 22/1969, 

modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994) 

• Garanţii şi răspunderi (Legea nr. 22/1969, modificată şi 

completată prin Legea nr. 54/1994) 

• Executarea contractului individual de muncă – Drepturi şi 

obligaţii ale salariatului (Legea nr. 53/2003) 

• Procedura de evaluare anuală a personalului didactic 

auxiliar (Ordinul nr. 6143/2011) 

• Anexa 28 – fişa cadru de autoevaluare şi evaluare a 

administratorului de patrimoniu (Ordinul nr. 6143/2011) 



• Obligaţiile lucrătorilor (Legea nr. 319/2006) 

• Inventarierea patrimoniului (OMFP nr. 2861/2009) 

• Predarea şi primirea gestiunii de bunuri materiale (Hotarârea 

2230/1969) 

• Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrare, 

eliberarea bunurilor materiale (Hotarârea 2230/1969) 

• Selecţia şi angajarea personalului de pază (Legea nr. 

333/2003 

• Întocmirea registrului de casă (Regulamentul operaţiunilor de 

casă). 

 

 


