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ANUNŢ
LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB” SLOBOZIA
cu sediul în localitatea Slobozia, b-dul M. Basarab, nr. 5
organizează concurs pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR PATRIMONIU
I. Condiţii de participare :
au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România.
• cunosc limba română scris şi vorbit.
• au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
• au capacitate deplină de exerciţiu.
• au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
• îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la
concurs.
• nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.
•

II. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: superioare (economist, inginer / subinginer, conform art. 250, lit. l din Legea 1/2011)
- vechime în specialitatea studiilor superioare necesare ocupării postului pe care candidează : minim 7
ani, dovedită cu documente (copie carnet muncă, raport REVISAL);
- abilități operare pe calculator (Word, Excel, baze de date, dovedite cu documente);
- cunoștințe utilizare platformă SICAP (dovedite cu documente).
III. DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta până la data de 12 ianuarie 2021, ora 1200, la
secretariatul unității un dosar care va conţine următoarele documente :
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări în domeniul economic / financiar; documente doveditoare privind abilități IT și SICAP;
• copia carnetului de muncă, sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care
a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului);
• adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie (conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
• curriculum vitae;
•

IV. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
• Concursul se va organiza la sediul Liceului Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, astfel :
➢ Selecţia dosarelor 13.01.2021
➢ Probă scrisă – 18.01.2021, ora 10,00
➢ Interviu – 20.01.2021, ora 10,00
•
•

Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată pe site-ul unității școlare,
www.licped.ro.
Informaţii suplimentare la secretariatul Liceului Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, sau la
telefon 0372717000.

PROGRAM DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
28 – 30.12.2020, între orele 900 - 1400
4 – 11.01.2021, între orele 900 - 1400
12.01.2021, între orele 900 - 1200

Probele concursului constau în:
- Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 13.01.2021, ora 1200
- Depunerea contestaţiilor – 13.01.2021, între orele 1300 - 1500
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 14.01.2021, ora 1200
- Susţinerea probei scrise – 18.01.2021, ora 1000
- Afişarea rezultatelor probei scrise – 18.01.2021, ora 1500
- Depunerea contestaţiilor – 19.01.2021, între orele 1000 - 1200
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 19.01.2021, ora 1500
- Interviul – 20.01.2021, ora 1000
- Afişarea rezultatelor interviului - 20.01.2021, ora 1500
- Depunerea contestaţiilor pentru interviu – 21.01.2021, între orele 1000 - 1200
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 21.01.2021, ora 1500

