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ANUNȚ
Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 167, sector 4, București, în
temeiul art. 1 – 7 din Regulamentul – cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/ 2011, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție,
după cum urmează:
1 post administrator de patrimoniu cu studii superioare
I Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/ 2011,
cu modificările şi completările ulterioare:
II. Condiţiile specifice sunt:
 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii în sistemul Bologna și
master în contabilitate/ tehnice;
 Vechime minimum 3 ani în specialitate;
 Cunoştinţe în achiziţii publice SEAP/ SICAP; competenţe IT: operare PC (MS Office, baze
de date - SIIIR, navigare Internet), cu acte doveditoare.
Concursul constă în patru etape succesive, după cum urmează:
Selecţia dosarelor de înscriere, Proba scrisă, Proba practică și Interviul în cadrul cărora se testează
abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la cea precedentă.
Concursul se va organiza la sediul Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” din București, Calea
Șerban Vodă nr. 167, sector 4, în data de 15 iunie 2022, începând cu ora 09.00 - proba scrisă, proba practică
– ora 12,00 și interviul – ora 14.00.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până la data de 9 iunie 2022, ora 12.00, la secretariatul
unității.
Informații suplimentare se pot obține la telefonul/ fax 0213361455, la adresa de e-mail:
secretariat@cnghsincai.ro și pe website: www.cnghsincai.ro, persoană de contact – Oprișan Nicoleta,
secretar șef.
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