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Nr. 468/24.05.2021 

 

ANUNŢ 

organizare concurs pentru ocupare postului de  

administrator de patrimoniu  (S) – 0,5 normă 

 

Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați organizează, la sediul său 
din municipiul Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Galați, concurs 
pentru ocuparea postului contractual vacant: administrator de patrimoniu I (S) – 0,5 
normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificată şi completată de H.G. 
nr. 1027/2014:  

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

• cunoaște limba română, scris și vorbit;  

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

• are capacitate deplină de exercițiu;  

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; 

 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;  

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  



Denumirea postului: Administrator de patrimoniu grad I (S) – 0,5 normă 
vacant - perioadă nedeterminată.  

Condiţii specifice pentru ocuparea postului, stabilite conform fișei postului:  

• studii superioare cu diplomă de licenţă-subinginer, inginer, economist;  

• vechime în muncă și în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 5 
ani;  

• cunoştinţe de operare PC;  

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:  

a)  cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Sfântul 
Grigorie Teologul” din Galați (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de 
învățământ sau se descarcă de pe site-ul școlii- 

https://scoalasfantulgrigorieteologul.ro/informatii-publice/angajari-si-
promovari/);  

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

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice;  

d) copia carnetul de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea 
studiilor; 

e) cazierul judiciar;  
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;  

g) declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
(tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățământ sau se descarcă de 
pe site-ul școlii- https://scoalasfantulgrigorieteologul.ro/informatii-
publice/angajari-si-promovari/);  

h) certificatului de integritate comportamentală;  
i) curriculum vitae;  

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

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea.  



Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.  

Etape stabilite pentru concurs:  

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în 
perioada 25.05.2020 - 8.06.2021, în intervalul orar 09.00-14,00 la secretariatul 
unităţii şcolare, din strada 1 Decembrie 1918, nr.1A, Galați, județul Galați. 

 • selecția dosarelor de inscriere la concurs – 9.06.2021 

• proba scrisă – 25.06.2021 – ora 10.00 

• proba de interviu – 28.06.2021 – ora 10.00 

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa 
la proba următoare.  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la 
fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, 
în ordine descrescătoare. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0770 866 
455 sau e-mail: scoala41gl@yahoo.com.  

 

 

Director,  

Prof. Alcea Gina 


