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Administrator patrimoniu clădire tr.II

UNATC  „ I L Caragiale”  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Administrator patrimoniu tr.II - Cămin UNATC, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

CONDȚII GENERALE:

● Să aibă cetățenie română și domiciliul stabilit în România;

● Să cunoască limba română scris și vorbit;

● Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

● Să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege;

● Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției.

CONDIȚII SPECIFICE:

●  Studii medii;
●  Vechime minim 5 ani în muncă;

●  Vechime minim 3 ani în domeniul administrativ.

Pentru înscriere dosarul va conține:
           -  Cerere de înscriere, formular tip, se va completa la sediul universităţii;  

-  Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;
- Copie după documentele care atestă schimbarea numelui, după caz;

           - Copie certificat naștere;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
- Copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau  după caz, adeverinţă care atestă    
vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale.Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o 
declarație pe propria răspundere, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar cel târziu până la data desfășurării primei probe.
- Adeverinţă medicală, care atestă că este apt de muncă;
- Curriculum vitae în format European.

Documentele se vor prezenta și în original .
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Înscrierea şi depunerea dosarului se va face la Direcția Resurse Umane începând cu 
data de 13.09.2021 până în data de 24.09.2021. 

           Calendarul de desfășurare al concursului :
● 13.09.2021-24.09.2021 între orele 09.00-15.00 (luni-joi), între orele 09.00-14.00 

(vineri)

Depunerea dosarelor de concurs;
● 27.09.2021 până la ora 15.00 – afișare rezultate selecție dosare;
● 30.09.2021 ora 10.00 – proba scrisă;
● 05.10.2021 ora 10.00 – interviul;
● 07.10.2021 până la ora 15.00 – rezultate finale. 

Informaţii suplimentare se pot obţine pe siteul universității, la  sediul din str. Matei 

Voievod nr. 75-77, sector 2, Bucureşti sau la telefon 0733400943.

Link: https://www.unatc.ro/concurs/posturi-unatc.php
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● Carta UNATC
● Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;
● Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții 

și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și 
completările ulterioare;

● Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare;

● H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu 
modificările și completările ulterioare;

● Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
și completările ulterioare;

● Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

● OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii;
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● Structură, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și 
nedidactic, compartimentul administrativ – organizare și responsabilități ;

● Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii;
● Atribuțiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea 

gestionarilor, răspunderea penală și civilă a gestionarului;
● Obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor privind securitatea și 

sănătatea în muncă;
● Evenimente( comunicarea, cercetarea, raportarea și înregistrarea 

evenimentelor ce privesc securitatea și sănătatea în muncă)
● Dispoziții generale, obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
● Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor.


