
 

 

A N U N Ţ 

 

 În temeiul prevederilor H.G.nr. 1336/28.10.2022 COLEGIUL NAȚIONAL ”George Barițiu” 

organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu I S, vacant pe nedeterminată 

în data de 09.01.2023, ora 9,00 la sediul colegiului din strada Emil Isac, nr. 10.  

 

 

Condiţii generale de participare: 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
d) 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;  
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra 
înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea;  

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii 
sau a exercitării unei profesii;  

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 
persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile 
prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

Condiţii specifice de participare: 

 

- studii superioare în domeniul științe economice sau inginerie; 

- vechime în muncă de minim 10 ani; 

- cunoştinţe de operare PC (Word, Excel); 

- experiența în domeniu constituie avantaj. 

 

Dosarul de concurs: 

Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor depune la secretariatul Colegiului Național 

George Baritiu, Cluj-Napoca, Str. Emil Isac, nr.10 sau vor transmite pe adresa de e-mail 

colegiulgeorgebaritiu@gmail.com ,până la data de 22.12.2022, ora 12
00

, următoarele documente: 

  a) cererea de înscriere la concurs  

b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere, certificatului de căsătorie ; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile actelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific; 

d) carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau 

în specialitatea studiilor, în copie, fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011; 

e) cazierul judiciar 

f) adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate; 

mailto:baritiu@gmail.com


 

g) curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Colegiului Național ”George Barițiu” strada Emil 

Isac, nr. 10, Cluj-Napoca, Cluj în perioada 09 -22 decembrie 2022 

 Etape concurs 

1. Selecția dosarelor  

2. Proba scisă  

3. Interviu 

 

 Calendarul concursului de ocupare a postului de administrator 

  

Etapa de concurs Data desfăşurării 

Depunere dosare de înscriere 09-22 decembrie 2022 

Selectia dosarelor 22  decembrie 2022  

Rezultate la selectia dosarelor 22 decembrie 2022 ora 12,00 

Contestatii  22 decembrie 2022 orele 12.00-14,00 

Rezolvarea contestatiilor la selectia dosarelor  23 decembrie 2022 ora 12,00 

Proba scrisă 09.01.2023, ora 9,00 

Interviu 09.01.2023 ora 12,00 

Afișare rezultate 10.01.2023 ora 10,00 

Contestatii 10.01.2023 orele 10,30-12 

Afisare rezultate finale 11.01.2023 orele 12,00 

  

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Colegiului Național ”George Barițiu” strada 

Emil Isac, nr. 10, tel. 0264592950 

Rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă şi interviu se vor afişa la avizierul 

colegiului şi pe pagina de internet a instituţiei, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de 

concurs.  

Contestaţiile se depun la secretariatul Colegiului Național George Baritiu, Cluj-Napoca, Str. Emil Isac, 

nr.10 sau vor transmite pe adresa de e-mail colegiulgeorgebaritiu@gmail.com 
Rezultatul final al concursului se va afişa în data de 11.01.2023 se vor afişa la avizierul colegiului şi 

pe pagina de internet a instituţiei, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs.  

 

 

Afişat azi, 08.12.2022  

 

 

Director, 

Prof. Dr. Alina Monica Bărăian 
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