
                                                                                                                                

 

 

 

 

     Nr. înreg. 1810/03.12.2018 
 

ANUNŢ 

 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (3) din O.M.E.N.C.Ş. nr. 5.079/ 2016 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi cu prevederile 
Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Huşului nr. 48, anunţă 
scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de Administrator patrimoniu gr. I S– 1 normă, 
care urmează a fi ocupat pe perioadă nedeterminată. 

I. Condiţii generale de participare la concurs: 

Poate candida orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: 
1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
4) are capacitate deplină de exerciţiu; 
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
7) 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. 
II.   Condiţiile specifice de participare la concurs: 

1) studii universitare de licenţă în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 

2) vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 
3) cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat. 

 
III. Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs (în dublu exemplar): 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 



2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz (carte de identitate, carte de identitate electronică sau carte de identitate provizorie); 

3. copia certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări/perfecţionări-instruiri, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice postului solicitat; 

5. copia carnetului de muncă conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; 

6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care candidează nu are 
antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare 
abilitate. Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

8. curriculum vitae; 
9. opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea 

înscrierii la concurs). 
 
Notă: Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original/copii autentificate notarial 

în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie 

răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

IV. Etapele de concurs: 
1. Depunerea dosarelor de concurs se va face la secretariatul liceului – persoană de contact 

Grigorescu Geta, secretar LER (tel. 0235.318.636). Data limită pentru depunerea dosarelor este 
21.12.2018 ora 12,00; 

 

Nr. 
crt. 

Etapa de concurs* 
Data 

desfăşurării 
Interval orar** 

1 SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 3.01.2019 orele 08-12,00 

2 
Afişarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de 
participare 

3.01.2019 
ora 12,00 

3 
Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia 
dosarelor 

3.01.2019 
orele 12,00-14,00 

4 
Soluționarea contestațiilor cu privire la selecţia 
dosarelor 

3.01.2019 
orele 14,00-16,00 

5 
Afișarea rezultatelor după soluţionarea 
contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 

3.01.2019 
ora 16,00 

6 DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE 4.01.2019 orele 09,00-11,00 

7 Afişarea rezultatelor probei scrise 4.01.2019 ora 13,00 

8 Depunerea contestațiilor probei scrise 4.01.2019 orele 13,00-14,00 

9 
Soluționarea contestațiilor cu privire la desfăşurarea 
probei scrise 

4.01.2019 
orele 14,00-16,00 

10 
Afișarea rezultatelor după soluţionarea 
contestaţiilor cu privire la desfăşurarea probei scrise 

4.01.2019 
ora 16,00  

11 DESFĂŞURAREA PROBEI PRACTICE 07.01.2019 orele 09,00-11,00 

12 Afişarea rezultatelor probei practice 07.01.2019 ora 13,00 

13 Depunerea contestațiilor probei practice 07.01.2019 orele 13,00-15,00 



14 
Soluționarea contestațiilor cu privire la desfăşurarea 
probei practice 

07.01.2019 
orele 15,00-16,00 

15 
Afișarea rezultatelor după soluţionarea 
contestaţiilor cu privire la desfăşurarea probei 
practice 

07.01.2019 

ora 16,00  

11 DESFĂŞURAREA INTERVIULUI 08.01.2019 orele 8,00-12,00 

12 Afişarea rezultatelor probei interviu 08.01.2019 ora 12,30 

13 
Depunerea contestaţiilor cu privire la desfăşurarea 
interviului 

08.01.2019 
ora 12,30-14,00 

14 
Soluționarea contestațiilor cu privire la desfăşurarea 
interviului 

08.01.2019 
orele 14,00-15,00 

15 
Afişarea rezultatelor după soluţionarea 
contestaţiilor probei interviu 

08.01.2019 
ora 15,30 

16 AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 08.01.2019 ora 16,00 

* Probele de concurs se vor desfăşura cu supraveghere audio-video. 

** Comisia îşi rezervă dreptul de a modifica intervalele orare în funcţie timpul necesar estimat pentru 

desfăşurarea probelor prin raportarea la numărul de candidaţi. 
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