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ANUNŢ CONCURS POST VACANT, CONTRACTUAL, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU  

 

 Liceul Tehnologic “1 Mai” Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploieşti, str. Bld. Petrolului, nr. 

16, judeţul Prahova, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, contractual, pe 

perioadă nedeterminată, de ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

 Concursul se organizează la sediul Liceului Tehnologic “1 Mai” Municipiul Ploieşti, cu sediul 

în Ploieşti, str. Bld Petrolului nr.16, judeţul Prahova, în perioada 12 -18.01.2023, după cum urmează: 

● 12.01.2023, ora 09:00 proba scrisă 

● 16.01.2023, ora 09:00 proba practică 

● 18.01.2023, ora 09:00 interviu 

Afişarea rezultatelor finale: 20.01.2023, ora 09:00 

 Dosarele pentru concurs se vor depune la secretariatul Liceului Tehnologic “1 Mai” 

Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Bld Petrolului nr.16, judeţul Prahova, în perioada 15 – 

29.12.2022 

 Etape preliminare concursului: 

✔ 30.12 -03.01.2023 - analiza dosarelor de concurs 

✔ 03.01.2023, ora 12.00 - afişarea rezultatelor analizei dosarelor 

✔ 03.01.2023, orele 12.00-14:00 - depunerea contestaţiilor 

✔ 03.01.2023, ora 17:00 - afişarea rezultatelor contestaţiilor 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu  persoana care 

îndeplineşte condiţiile: 

1. CONDIŢII GENERALE: 

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 din  Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; 

   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
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adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

   e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

   f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra 

autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra 

infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post 

incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care 

a intervenit reabilitarea; 

   g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa 

functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru 

savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei 

functii sau a exercitarii unei profesii; 

   h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si 

functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru 

domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

2. CONDIŢII SPECIFICE: 

● Nivelul studiilor -  superioare (inginer / subinginer/ economist) 

● vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului 2 ani in domeniul economic / 

administrative; 

● cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar 

● cunoştinţe SICAP 

                   Actele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 

1336/2022; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 

în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 

nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
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medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și 

funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 

candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție 

socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct 

cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile 

ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european.          
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

Depunerea dosarelor 15 – 29.12.2022 

Selecţie dosare 30.12 -03.01.2023 

Afisare rezultat selectie dosare 03.01.2023, ora 12.00 

Depunerea contestaţiilor 03.01.2023, pana la ora  1400 

Rezolvarea  / afisarea rezultatelor contestatiilor 03.01.2023, orele 1400-1700 

Proba scrisă – punctaj maxim 100 puncte 12.01.2023 ora 900 (60 minute) 

Afizare rezultate proba scrisa 12.01.2023 ora 1500  

Depunerea contestaţiilor 13.01.2023, intre orele  900  - 1330 

Rezolvarea  / afisarea rezultatelor contestatiilor 13.01.2023,  orele 1400-1700 

Proba practica – punctaj maxim100 puncte 16.01.2023 ora 900 (60 minute) 

Afizare rezultate proba practica 16.01.2023, ora 1300 

Depunerea contestaţiilor 17.01.2023, pana la ora  1300 

Rezolvarea  / afisarea rezultatelor contestatiilor 17.01.2023,  orele 1400-1700 

Interviu – punctaj maxim 100 puncte 18.01.2023 ora 900 

Afizare rezultate proba interviu 18.01.2023 ora 1200 

Depunerea contestaţiilor 19.01.2023, pana la ora  1200 

Rezolvarea  / afisarea rezultatelor contestatiilor 19.01.2023, orele 1300-1700 

Afişarea rezultatelor finale 20.01.2023  

        

 Notă: Pentru fiecare probă punctajul minim este de 50 puncte pentru a fi admis la următoarele 

probe.                    

 Etapele de concurs (proba scrisa, proba practica, proba - interviu) se vor desfasura la sediul 

Liceului Tehnologic “1 Mai” Municipiului Ploiesti, str. Petrolului, nr.16. 

 Informatii la telefon - 0344801711 
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