ANUNT

aduse,

Având în vedere prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările
Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu”, orașul Breaza, județul Prahova, scoate la concurs
- 1 post administrator patrimoniu- personal didactic auxiliar (studii medii), cu
normă întreagă

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
- studii (obligatoriu): Medii
- vechime (obligatoriu): minim 10 ani în specialitate
- domiciliul în localitatea Breaza (de preferat)
- posesor al permisului de conducere
- disponibil sa lucreze după un program flexibil
ACTE DOSAR PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU:

-

1.Cerere de înscriere la concurs adresata connducătorului instituției
2.Copia actului de identitate, sau orice document care atestă identitatea, potrivit
legii
3.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
4.Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de instituție
5.Carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă,
sau în specialitatea studiilor
6.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
7.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului
8.Curriculum vitae

Adeverința medicală conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, in format standard, stabilit de Ministerul Sănătății
Cazierul judiciar va fi depus în original cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe de concurs. Până la aceea dată, candidatul va depune o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale.
Actele prevazute la pct.2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
NOTA:

Condițiile generale și specifice prevăzute în fișa postului sunt cele prevăzute în Monitorul
Oficial nr. 824 bis/2011
SELECȚIA DOSARELOR – perioada 17 - 19.09.2018

CONCURSUL se va desfășura la Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza astfel:
- LUNI
24 sept.2018, ora 9,30 – proba scrisă
- MARȚI - 25.09.2018, ora 10,00 – afișarea rezultatelor proba scrisă
- MARȚI - 25.09.2018 între orele 11,00-13,00 depunerea contestațiilor
- MARȚI - 25.09.2018 ora 18,00 – rezultatele după contestații
- MIERCURI – 26.09.02018, ora 10,00 – interviul
- JOI 27.09.2018, ora 11,00 – rezultatele finale

DOSARELE se pot depune până la data de 14.09.2018, ora 13,00 la secretariatul Liceului
Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza, str. Republicii nr. 69, tel. 0244/340627 (Marina Camelia –
secretar șef)
BIBLIOGRAFIE – pentru postul de ADMINISTRATOR PATRIMONIU:
1. Ordinul nr.2861 din 9 oct.2009 ptr. aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile și
modificările ulterioare.
2. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere în
legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritățile sau instituție publică – cu
modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu mdificările și completările ulterioare.
4. OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare

