
 

 

Şcoala Gimnazială nr. 82 

 

Cod poştal 032494 

Strada Jean Steriadi 

Tel: 0213450962;   

  

 

 

A N U N Ţ   

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr. 82 din Bucureşti organizează  în data de 

21.02.2022 concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu,  

perioadă nedeterminată. 

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de administrator 

patrimoniu se vor depune la secretariatul Şcolii Gimnaziale nr. 82, între 16.02.2022 şi  

18.02.2022 , orele 09.00-13.00. 

 Concursul va consta din SELECŢIA DOSARELOR, PROBĂ SCRISĂ şi un 

INTERVIU, astfel: 

1. Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: vineri, 18.02.2022, ora 14.00 

2. Proba scrisă: luni, 21.02.2022, ora 9,00 

3. Proba practică şi interviul: luni, 21.02.2022, ora 14,00. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 

precedentă. 

Informaţii suplimentare la secretariatul Şcolii Gimnaziale nr. 82 

ACTE  NECESARE  pentru înscrierea la concurs: 

1. Cerere de înscriere; 

2. Copia actului de identitate;  

3. Copii acte studii și ale altor acte care să ateste efectuarea unei specializări în 

domeniul postului; 

4. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă 

care să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL); 

5. Cazier judiciar; 

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 

de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

7. Curriculum Vitae; 

8. Copie certificat de naştere; 

9. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

10. Un dosar plic. 

 

 

 

 

 



CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE 

 

    a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 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. 

 

    CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE 

 

o calificare în domeniu economic/administrative; 

o cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei; 

o  studii superioare; 

o abilități de comunicare şi relaţionare; 

o vechime de 5 ani în câmpul muncii 

o disponibilitate la timp de lucru prelungit 

 

TEMATICA DE CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

 
o organizarea si gestionarea bazei materiale a unității de învățământ  

o gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ  

o Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter secret de 

serviciu 
o realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare    

desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ  

o elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de 

învățământ  

o asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce 

aparțin unității de învățământ  

o recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de 

învățământ  

o acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat 

o gestionarea contractelor de închiriere  

o participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare  

 

Director, 

Prof. Bratu Teodor Cosmin 

                        

 

Bucureşti, 20.01.2022 


