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O MINISTERUL EDUCA�IEI ScOALA GIMNAZzALA 

MIHAIL SADOVEANU 

ANUNT 

organizare concurs pentru ocupare postului de 

administrator de patrimoniu lI (S) -1 norm�

Scoala Gimnazial� ,Mihail Sadoveanu" Gala�i organizeaz�, la sediul s�u din 

municipiul Gala�i, strada Mihail Sadoveanu, nr. 12, judetul Gala�i, concurs pentru

ocuparea postului contractual vacant: administrator de patrimoniu Il (S) -1 norm�, 

în baza H.G. nr. 286/2011, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candida�ii trebuie s� îndeplineasc� 

urm�toarele condi�ii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

Hot�rârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat� _i completat� de H.G. 

nr. 1027/2014: 

are cet��enia român�, cet��enie a altor state membre ale Uniunii Europene

sau a statelor apar�inând Spa�iului Economic European _i domiciliul în România; 

cunoa_te limba român�, scris _i vorbit; 

are vârsta minim� reglementat� de prevederile legale; 

are capacitate deplin� de exerci�iu;

are o stare de sån�tate corespunz�toare postului pentru care candideaz�,

atestat� pe baza adeverin�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unit��ile sanitare abilitate; 

îndepline_te condi�iile de studii _i, dup� caz, de vechime sau alte condi�ii 
specifice potrivit cerin�elor postului scos la concurs; 

nu a fost condamnat� definitiv pentru s�vâr_irea unei infrac�iuni contra 
umanitä�ii, contra statului ori contra autorit��i, de serviciu sau în leg�tur� cu 
serviciul, care împiedic� înfäptuirea justi�iei, de fals ori a unor fapte de corup�ie sau 



a unei infractiuni s�vâr_ite cu inten�ie, care ar face-o incompatibil� cu exercitarea

functiei, cu exceptia situa�iei în care a intervenit reabilitarea.

Denumirea postului: Administrator de patrimoniu grad Il (S) - 1 norm� vacant

perioad� nedeterminat�.

Conditii specifice pentru ocuparea postului, stabilite conform fi_ei postului:

studii superioare cu diplom� de licen��-subinginer, inginer, economist; 

vechime în munc� _i în specialitatea studiilor necesar� ocup�ri postului: 

minim 3 ani; 

cuno_tinte de operare PC; 

Dosarul de concurs con�ine urm�toarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresat� directorului Scoli Gimnaziale,Mihail 
Sadoveanu" din Gala�i (tipizatul se poate ridica de la sediul unitä�ii de 

înv���mânt sau se descarc� de pe site-ul _coli);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest� identitatea,

potrivit legii, dup� caz; 
c) copiile documentelor care s� ateste nivelul studiilor �i ale altor acte care 

atest� efectuarea unor specializ�ri, copiile documentelor care atest�

îndeplinirea condi�iilor specifice; 
d) copia carnetul de munc� _i/sau raport salariat din Revisal sau, dup� caz, 

adeverintele care atest� vechimea în munc�, în profesie _i/sau în specialitatea

studiilor;
e) cazierul judiciar;

f) adeverin�� medical� care s� ateste starea de s�n�tate corespunz�toare, 

eliberat� cu cel mult 6 luni anterior derul�rii concursului de c�tre medicul de 

familie al candidatului sau de c�tre unit��ile sanitare abilitate;

g) declara�ia de consimt�mânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(tipizatul se poate ridica de la sediul unit��ii de înv���mânt sau se descarc� de 

pe site-ul _colii); 

h) certificatului de integritate comportamental�; 

i)curriculum vitae;
Adeverinta care atest� starea de s�n�tate con�ine, în clar, num�rul, data,

numele emitentului _i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sån�t��i. 
Actele prev�zute la punctele b)-d) vor fi prezentate _i în original în vederea 

verific�rii conformit�jii copilor cu acestea.



Dosarul trebuie s� cuprind toate documentele în ordinea enumerat� mai sus. 

Etape stabilite pentru concurs: 

Pentru înscrierea la concurs, candida�ii pot depune dosarul de concurs in 

perioada 06.05.2022 20.06.2022, în intervalul orar 09.00-14,00 la secretariatul

unit��ii _colare, din strada Mihail Sadoveanu, nr. 16, Gala�i, judetul Gala�i. 

selectia dosarelor de înscriere la concurs
- 22.06.2022 

proba scris� - 30.06.2022 -ora 08.30 la sediul ^colii Gimnaziale ,Mihail 

Sadoveanu"

proba de interviu- 30.06.2021- ora 12.30 la sediul ^colii Gimnaziale ,Mihail 

Sadoveanu" 

Candidatii care nu obtin minimum 50 puncte la fiecare prob� nu pot participa 

la proba urm�toare. 

Punctajul final se calculeaz� ca medie aritmetic� a punctajelor obtinute la 

fiecare prob�. Se consider� admi_i candida�ii care au obtinut cel mai mare punctaj,

in ordine descrescätoare. Informa�ii suplimentare se pot obtine la telefon 

0236458606 sau e-mail: scoala_m_sadoveanu@yahoo.com. 

Director, 

Prof. Mereu�� Cezara-loana 


