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GRĂDINIȚA NR. 1 BRAGADIRU, cu sediul în localitatea Bragadiru, Str. Griviței, 

Nr. 41, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de 

administrator – 1 post. 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- studii superioare tehnice/economice - obligatoriu 

- vechime - minimum 3 ani în muncă. 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține 

următoarele documente:  

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului intituției publice 

organizatoare; 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări; 

- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

- 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 sau de către unitățile sanitare abilitate; 

- Curriculum vitae. 

Data limită până la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs, este de 

12.03.2021, ora 12.00. Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul Grădiniței Nr. 2. 

Relaţii suplimentare se obţin la  tel. 0765.569.817 - persoană de contact Roșoga-Matei 

Liliana. 

Concursul se va desfășura în data de 24.03.2021, ora 10.00 proba scrisă, ora 14.00 

proba de interviu, la sediul Grădiniței Nr. 2, din Str. Povernei, Nr. 1, Bragadiru, Ilfov.  

Rezultatele probei scrise se vor afișa în data de 24.03.2021, ora 13.00.  

Rezultatele interviului se vor afișa în data de 24.03.2021, ora 16.00. 

Contestațiile se pot depune în data de 25.03.2021, între orele 8.00-12.00. 



Page 2 of 2 

Afișarea rezultatelor după contestații se va face în data de 25.03.2021, ora 14.00. 

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de 25.03.2021, ora 15.00. 

 

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 

 

1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările 

ulterioare;  

2. U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si 

completările ulterioare; 

3. G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare; 

4. G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

5. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

6. M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si 

completările ulterioare; 

7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

8. ORDIN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si 

completările ulterioare; 

10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI . 

 

 


