
ANUNŢ POST VACANT  

LICEUL DE INFORMATICĂ ”TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA  

anunţă concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU  

cu studii superioare, o normă întreagă, pe perioadă nedeterminată 

 

I. Condiţii de participare: 

 

 să fie cetăţean român 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. 

 

Cerinţe principale: 

 

 Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau tehnic 

(economist, inginer); 

  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-3 ani; 

 

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului 

 

 Cunoştinţe avansate de operare PC (WORD, EXCEL); 

 Experiență în domeniul achizițiilor publice;Cunoștințe SICAP 

 Persoană organizată, responsabilă și punctuală; 

 Bună capacitate de adaptare la situaţii noi; 

 Abilităţi excelente de comunicare şi învăţare; 

 Spirit de iniţiativă; 

 

 

 

 

 

 

 



II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs : 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

 copia actului de identitate şi al certificatului de naştere sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 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; 

 carnetul de muncă, extras din Revisal (pentru perioada lucrată după 01.01.2011) sau, 

după caz adeverinţele care atestă vechimea in muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 

  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 obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu pana 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 si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătăţii ). 

  Curriculum Vitae 

 

 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea." 

  



Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul LICEULUI DE INFORMATICĂ 

”TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA, str. CALEA TURZII, nr.140-142, în perioada 

11.02.2019-24.02.2019, între orele   12.00 – 14.30. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine de la secretariatul LICEULUI DE INFORMATICĂ 

”TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA, telefon 0264438024. 

 

Desfăşurarea concursului:  

 Concursul se va organiza la sediul LICEULUI DE INFORMATICĂ ”TIBERIU 

POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA, str. CALEA TURZII, nr.140-142 şi constă în 4 etape 

succesive , după cum urmează : 

a) selecţia dosarelor 

b) proba scrisă 

c) proba practică 

d) interviul 

 

a) Selecţia dosarelor 

 

 În data de 25.02.2019 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie; 

 Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 25.02.2019, ora 13.00-la afişier şi 

pe site-ul şcolii; 

 În data de 25.02.2019, în intervalul orar 13.00-14.00 se pot depune contestaţiile cu 

privire la rezultatele selecţiei dosarelor; 

 În data de 25.02.2019 ora 15.00 afişarea rezultatelor finale după contestaţii. 

 

b) Proba scrisă 

 Data şi ora desfăşurării: 03.03.2020, ora 9. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii 

cu o jumătate de oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.30, Durata probei 

scrise este de două ore de la primirea subiectului; 

 Afişarea rezultatelor: 03.03.2020, ora 13; 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.  

 Depunerea contestaţiilor: 03.03.2020,  orele 13- 13.30 ; 

 Data și ora afişării rezultatului contestaţiilor: 03.03.2020, ora 14     

c) Proba practică 

 Data şi ora desfăşurării:  3.03.2020, ora 14     

 Sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care obţin minim 50 puncte.  

d) Interviul 

 Data şi ora desfăşurării: 04.03.2020,  începând cu ora 9.00; 

 Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 puncte;  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă , 

proba practică şi interviu . 

Afişarea  rezultatelor  finale ale concursului: 04.03.2020, ora 14.00. 



BIBLIOGRAFIE: 

 

 

1. Legea nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

3. HG 395/2016 Normele de aplicare a Legii 98/2016; 

4. MFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

activelor, datoriilor și capitalelor proprii; 

5. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ordinul MEN 

5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Regulamentul intern al Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca – afişat pe site-ul 

liceului: www.tpopoviciu.ro;  

9. Legea 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare – secțiunea VI; 

12. Ordinul nr. 1753/22.11.2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv; 

13. Legea 53/2003 Codul Muncii. 

 

 

 

SARCINI DE SERVICIU DIN FIȘA POSTULUI: 

 

1. rezolvă, cu aprobarea conducerii şcolii, toate problemele ce revin sectorului administrativ-

gospodăresc; 

2. întocmeşte planul de muncă al sectorului, stabileşte sarcini concrete pe fiecare angajat în parte 

şi urmăreşte rezolvarea lor; 

3. coordonează, îndrumă şi controlează modul cum angajaţii din subordine îşi îndeplinesc 

sarcinile; 

4. răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor pe care le are în 

subordine; 

5. realizează documentele de mișcare a valorilor materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, 

informând conducerea școlii 

6. răspunde de înregistrarea și mișcarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și de 

casarea acestora cu toate acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.); 

http://www.tpopoviciu.ro/


7. gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare 

şi de inventar ale instituţiei pe care le repartizează pe subgestiuni şi ţine evidenţa acestora; 

8. asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și 

utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor 

în contabilitatea de gestiune - în perioada la care se referă; 

9. planifică lucrările de întreținere și reparații: pregătirea la timp a școlii, a internatului școlar și a 

cantinei pentru începutul anului școlar din punct de vedere igienico-sanitar; 

10. participă la aprovizionarea cu alimente, la întocmirea listelor zilnice de alimente împreună cu 

magazinerul cantinei, în funcție de meniul stabilit împreună cu comitetul de cantină, bucătarul 

calificat și medicul unității;  

11. elaborează documentația pentru achiziții publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 

și Hotărârii nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

12. utilizează corespunzător platforma SEAP respectând procedura de realizare a achizițiilor 

publice; 

13. elaborează documentele de planificare și situațiile statistice lunare / semestriale/ anuale 

specifice activităților cuprinse în programul „Laptele și cornul”; 

14. sprijină comitetul de internat în asigurarea ordinei şi disciplinei, curăţeniei, precum şi 

respectarea normelor cu privire la starea generală de igienă, face propuneri cu privire la 

dezvoltarea bazei materiale a internatului, planifică lucrările de întreţinere şi reparaţii; 

15. predă la începutul anului şcolar pe bază de proces-verbal inventarul cu obiecte de inventar 

(inclusiv cazarmament), comitetului de internat şi fiecărei elev căminist şi-l preia la sfârşitul 

anului; 

16. predă camerele cu bunurile din dotare pe bază de proces-verbal pedagogilor la repartizarea 

elevilor în dormitoare; 

17. verifică şi asigură gestionarea bunurilor din dotarea internatului, buna întreţinere şi funcţionare 

a instalaţiilor şi a altor aparate din dotare;  

18. predă pe bază de proces-verbal la începutul şi preia la sfârşitul anului şcolar toate bunurile din 

cantină(inclusiv vesela) de la personalul de cantină; 

19. va afişa orele de funcţionare a cantinei şi de servire a mesei elevilor, precum și meniul aprobat 

de director și verificat de medicul unității pentru fiecare zi; 

20. răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, precum şi de buna funcţionare a cantinei 

împreună cu comitetul de cantină, urmăreşte utilizarea raţională a energiei electrice, 

combustibil apă şi a materialelor consumabile în acel loc; 

21. organizează activitatea de aprovizionare, depozitarea şi conservarea alimentelor, de pregătire a 

acestora, în vederea preparării hranei, precum şi în ceea ce priveşte buna organizare a spălării 

veselei şi tacâmurilor, şi a curăţeniei sălilor de clasă şi a spaţiilor de folosinţă comună, 

răspunde de rezolvarea operativă a sesizărilor şi solicitărilor elevilor; 

22. întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea materialelor de curățenie, reparaţii, 

etc. și prezentarea lor la conducerea instituţiei prezentând măsurile necesare remedierii 

problemelor semnalate în referat; 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. GURZĂU AMALIA 


