
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86 

INTRAREA RECONSTRUCȚIEI NR. 6A 

SECTOR 3, BUCUREȘTI 

TEL. / FAX : 0314250608                                       
NR. 2761/06.09.2022                                         

ANUNȚ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.86 ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI DE EXECUȚIE CONTRACTUAL 

VACANTE DE: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU– POST DIDACTIC– 

AUXILIAR ( 1 post). 

 

Concursul constă în 3 etape succesive, care vor fi desfășurate la sediul unității, după cum 

urmează: 

 

a). Selectarea dosarelor de înscriere –21.09.2022  orele 10,00 

b). Proba  scrisă – 28.09.2022  orele 10,00 (punctaj minim 50 puncte- maxim 100 puncte) 

c). Interviul –03.10.2022  orele 10,00 ( punctaj minim 50 puncte - maxim 100 puncte) 

Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidaţii declarati admisi la etapa precedentă.  

POATE PARTICIPA LA  CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEȘTE 

URMĂTOARELE CONDIȚII : 

I)  Condiții generale prevăzute de art 3 Hg 286/2011 modificată prin HG 1027/2014 : 

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; 

d) are capacitate deplinã de exerciţiu; 

e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare 

abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii , si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerinntelor postului scos la concurs ; 

g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, 

contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care 

împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 

sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

II ) Condiții specifice : 

a) Studii superioare de specialitate în domeniul economic, inginer/ subinginer cu diplomă 

de licenţă; 

b) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an. 

c) Cunoștințe de operare pe calculator: internet, e-mail, Office (Word, Excel), 

programe de contabilitate, platformă SEAP/SICAP. 



d) Spirit organizatoric; 

e) Abilități de comunicare şi relaţionare; 

f) Abilități de lucru în echipă; 

g) Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres); 

h) Disponibilitate pentru program flexibil, 

i)  Fără sancțiuni disciplinare. 

 

Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 20.09.2022, ora 

12:00.  

Dosarele se depun,  in zilele lucratoare,  în intervalul orar : 9:00 - 12:00, la sediul  unității 

din  Intrarea Reconstrucției Nr. 6A ,  la  compartimentul Secretariat. 

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs 

candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 

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, precum și copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția 

publică; 

 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 – model Europass insotit de documente justificative. 

  recomandare de la ultimul loc de muncă. 

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a concursului. 



Copia actului de identitate ( copie certificate de nastere, copie certificate de casatorie , 

dupa caz) copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele 

care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 

 

CALENDAR CONCURS : 

ETAPA CONCURS 

 

DATA ORA 

DEPUNERE DOSARE DE 

CONCURS 

07.09. - 20.09.2022 9 : 00 – 12 : 00 

EVALUAREA 

DOSARELOR DE 

CONCURS 

21.09.2022 10:00 

AFISAREA 

REZULTATELOR 

21.09.2022 16 :00 

DEPUNEREA 

CONTESTATIILOR 

22.09.2022 9:00 -14:00 

AFISARE REZULTATE 

CONTESTATII 

23.09.2022 17 :00 

PROBA SCRISA 28.09.2022 10 :00 

AFISARE REZULTATE 28.09.2022 16:00 

DEPUNERE CONTESTATII 29.09.2022 9:00 – 14:00 

AFISARE REZULTATE 

CONTESTATII 

30.09.2022 17:00 

INTERVIU 03.10.2022 10:00  

AFISARE REZULTATE 03.10.2022 16:00 

DEPUNERE CONTESTATII 04.10.2022 9:00-14:00 

AFISARE REZULTATE 

CONTESTATII 

06.10.2022 17:00 

AFISARE REZULTATE 

FINALE 

06.10.2022 18:00 

NOTA : Durata probei scrise este de 2 ore. Durata interviului este de 30 minute. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

-Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- OME nr.4183/2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casă; 

-Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

-HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metrodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, 

-OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

-Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-OMF nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

- Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Ordin nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 

- HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, 

- HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe cu modificările si completările ulterioare; 

-  Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

- HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr.307/2006 privind apararea împotriva incendiilor,republicata; 

- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicata; 

- OMECTS nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar cu modificările și completările ulterioare, 

 

TEMATICĂ : 

- baza materială a învățământului preuniversitar, 

- organizarea și functionarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul 

unităților de învățământ, raspunderea disciplinară a personalului; 

- structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și 

nedidactic, compartimentul administrativ – organizare și responsabilități; 

- organizarea și efectuarea inventarierii; 

- efectuarea încasărilor, plăților, întocmirea registrului de casă, 

- executarea contractului individual de muncă, 

- procedura de evaluare anuală a personalului didactic – auxiliar și nedidactic, 

-  atribuțiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea gestionarilor, 

raspunderea penală și civilă a gestionarului; 

-  norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile; 

- norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile; 

-  elemente obligatorii pe care trebuie sa le conțină documentele financiar-contabile 

- modul de realizare a achizițiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de 

achizitie publică; 

- norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi 

recreerea copiilor şi tinerilor 

-  obligațiile angajatorilor, obligațiile lucratorilor privind securitatea și sănătatea în 

muncă; 

- evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor 

privind securitatea și sănătatea în muncă); 

- comitetul de securitate și sănătate în muncă , 

 -    raspunderea patrimonială  a personalului didactic auxiliar și nedidactic, 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/normele-de-igiena-privind-unitatile-pentru-ocrotirea-educarea-instruirea-odihna-si-recreerea-copiilor-si-tinerilor-din-25082020?d=2022-06-10


- dispoziții generale, obligații privind apararea împotriva incendiilor; 

- paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 

-  garanţia în numerar (conf. Legii22/18.11.1969)  

-  drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor 

materiale.  

- predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.  

- prevederi legale privind controlul managerial intern  
 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității din Intrarea Reconstrucției Nr. 6A , 

Sector 3, Serviciul Secretariat , tel. : 0314250608 , intre orele  9-12, în zilele lucrătoare. 

  

Atributii specifice postului conf fisei - cadru anexa la OMECTS 6143/2011 : 

 

    
           PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

- 1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului 

postului şi corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unităţii de 

învăţământ. 

-  

- 1.2. Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activităţii 

compartimentului funcţional. 

- 1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 

- 1.4. Elaborarea tematicii şi graficului de control ale activităţii personalului din 

subordine. 

-  

- REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

- Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ. 

-  

- a) Întocmeşte planul managerial al compartimentului şi îl prezintă spre aprobare 

conducerii unităţii,  

b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din 

subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului; 

c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din 

subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii; 

d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau 

periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor; 

e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor 

de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice; 

f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localurile unitatii pentru începerea 

anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în 

spaţiile interioare, cât şi în curtile unitatii; 

g) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a  asigura degajarea căilor 

de acces în unitate şi în incinta acesteia; 

h) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum 

şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare; 

i) Răspunde de prezenţa personalului la timp în unitate şi solicită conducerii şcolii 



învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de 

nevoile şcolii. 

- Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

- a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă 

permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier; 

b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, din subordine se va 

preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi 

laboratoare. 

c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, 

igienizare şi modernizare. 

 

- Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru 

realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a 

unităţii de învăţământ. 

 

- Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în 

registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. 

- a) Răspunde de inventarul unităţii; 

b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine 

cronologică, funcţie de documentele de primire; 

c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate; 

d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi 

persoanelor desemnate de director; 

e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi 

inscripţionează numărul de inventar, pe acestea; 

f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ; 

g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) 

efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită 

la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din 

uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat; 

 

- Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce 

aparţin unităţii de învăţământ. 

- a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie 

pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a 

acestor bunuri; 

b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a 

întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea. 

- Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul 

şcolii. 

- a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului; 

b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările 

necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente; 

 

- COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

- Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de 

învăţământ. 



- Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de 

învăţământ. 

- 3.3Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii 

economici şi sociali. 

-       3.4. conf art. 89 alin (2) din Legea nr. 272/2004, republicata ,,Orice persoană 

fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile 

corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv 

violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de 

exploatare, de abandon sau neglijenţă’’  

-       3.5. conf art. 96 alin (1) din Legea nr. 272/2004, republicata  ,,Orice persoană 

care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are 

suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia 

este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat 

cazul respectiv. 

-  

- 4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

- Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

- Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc. 

- Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor 

dobândite prin formare continuă/perfecţionare. 

- 5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA 

PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

- Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 

- Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale. 

- Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la 

elaborarea şi implementarea proiectului instituţional. 

- Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

- Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii. 

- II. ALTE ATRIBUŢII 

- În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte 

normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile 

legii: 

- Lucreaza sub directa conducere a directorului, rezolvand cu aprobarea conducerii 

toate problemele ce revin sectorului administrativ - gospodaresc; 

- Intocmeste planul de munca al sectorului, stabileste sarcini concrete pentru fiecare 

angajat in parte si urmareste rezolvarea lor; 

- Raspunde de buna planificare si intrebuintare a materialelor si instalatiilor pe care 

le are in subordine; 

- Administreaza localurile institutiei, asigura si dispune curatenia lor si se ocupa de 

buna intretinere si functionare a acestora; 

- Asigura paza si securitatea intregului patrimoniu, ia masuri pentru 

preintampinarea incendiilor si raspunde de protectia muncii in sectorul 

administrativ ; 



- Raspunde de pregatirea la timp a gradinitei si a blocului alimentar pentru 

inceputul anului scolar din punct de vedere igenico-sanitar; 

- Ia masurile necesare pentru a se efectua deratizarea si dezinsectia, dezinfectia ( 

dupa caz) a locarilor unitatii , precum si repararea  mobilierului deteriorat; 

- Sprijina Consiliul de Administratie in asigurarea ordinii, disciplinei si curateniei, 

precum si respectarea normelor cu privire la starea de igiena, face propuneri cu 

privire la dezvoltarea bazei materiale a unitatii, planifica lucrarile de intretinere si 

reparatii; 

- Preda la inceputul anului scolar, pe baza de proces-verbal, inventarul de obiecte 

pe fiecare sector si incapere; 

- Intocmeste inventare de camere pentru toate incaperile si le afiseaza in fiecare 

spatiu, dupa ce sunt semnate de primire; 

- Face propuneri de inlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite; 

- Se ocupa de procurarea materialelor pentru efectuarea curateniei si dezinfectiei, 

precum si a unor obiecte de inventar, pentru buna desfasurare a activitatilor 

insructiv- educative si cultural- sportive; 

- Stabileste meniul saptamanal impreuna cu directorul , bucatarul,  personalul 

medico-sanitar, afiseaza zilnic meniul; 

- Intocmeste lista de alimente zilnic si scoate si cantareste acestea; 

- Intocmeste bonuri de consum sau de transfer ale materialelor eliberate din 

magazie; 

- Raspunde de organizarea, stocarea, depozitarea, conservarea, pregatirea hranei, in 

conditii igenico-sanitare corespunzatoare, si de aprovizionarea cu alimente 

(asigura pastrarea alimentelor in conditii corespunzatoare , in spatii aerisite , ferite 

de umezeala , produsele avand etichete cu denumirea produsului si termenele de 

garantie si valabilitate) ; 

- Raspunde de intocmirea corecta a documentelor de prezenta a personalului din 

subordine , precum si a oricaror documente referitoare la plata muncii ( condica 

prezenta, fisa de pontaj pentrupersonalul nedidactic,pe care le prezinta 

directorului spre avizare); 

- Raspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, pecum si de buna functionare a 

cantinei, urmareste utilizarea rationala a energiei electrice, combustibilului, apei si 

materialelor consumabile; 

- Preda si intocmeste la timp listele de alimente, centralizatoarele, registrul de casa, 

borderourile; 

- Incaseaza contributia, pe baza documentelor si o depune in timp legal, intretine 

relatii bune cu parintii , sa nu fie restantieri; 

- Tine evidenta incasarilor- platilor  si registre de casa separate pentru activitatile 

bugetului local si activitati extrabugetare (sponzorizari, venituri proprii); 

- Ridica extrasele de cont de la banca, ingrijindu-se ca acestea sa aiba toate anexele; 

- Depune documentele de incasari si plati la banca si urmareste si sesizeaza 

eventualele refuzuri; 

- Comunica in scris conducerii, in 24 de ore, toate plusurile sau minusurile 

constatate; 

- Respinge documentele de miscare a valorilor ce nu corespund realitatii si 

legislatiei, informand administratorul financiar asupra aspectului si motivului 

refuzului; 

- Raspunde , alaturi de bucatar, de cantitatile eliberate din magazie; 



- Raspunde ,alaturi de asistenta medicala , de afisarea graficelor de temperatura ale 

frigiderelor ; 

- Indeplineste toate sarcinile stabilite de conducere, de organele sanitare, de paza 

contra incendiilor, precum si celelalte sarcini stabilite de normele in vigoare pe 

linie administrativa; 

- Raspunde de P.M. si P.S.I. pentru personalul administrativ, efectueaza periodic 

instructajul P.M. si P.S.I.; 

- Se achita de sarcinile pe care le are in cadrul comisiilor din care face parte  

- Prezinta inventarele comisiei de inventariere in fiecare an, reinnoindu-le si  

- actualizandu-le ; 

- Prezinta comisiei bunurile propuse spre casare ; 

- Tine legatura cu  toate societatile cu care unitatea are contracte si cu Primaria 

sector 3 in vederea rezolvarii problemelor aparute, in termen si bune conditii ; 

- Stabileste graficul functionarii si repartizarea  pe compartimente a personalului de 

paza si  ingrijire, supravegheaza respectarea programului de catre acestia si 

sesizeaza verbal sau in scris conducerii orice abatere de la program precum si 

cazurile de neindeplinire a sarcinilor de serviciu ; 

- Colaboreaza cu Trezoreria ( unde depune si ridica fonduri banesti) si cu Primaria( 

unde se transmit diverse situatii solicitate de diferite servicii : investitii , buget 

etc.) ; 

- Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

prevederilor RI, ROF, Cod etic  

 

 

 


