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ANUNT 

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează  concurs in data de 08.02.2021, ora 09,00 in 
vederea obţinerii atestatului de administrator de condominii. 

Candidaţii trebuie să  indeplinească  condiţiile de participare prevazute de art. 1 din 
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 167 din data de 28.12.2020 privind Regulamentul de organizare si 
desfasurare a examenului pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii. 

CONDITII DE PARTICIPARE: 

La examenul pentru obţinerea atestatului care dovedeşte calitatea de administrator de 
condominii, persoanele fizice care solicită  "inscrierea, trebuie să  indeplinească  următoarele condiţii: 

1. Să  aibă  cel puţin studii medii finalizate cu diplomă  de bacalaureat. 
2. Vârsta peste 18 ani. 
3. Să  aibă  capacitate deplină  de exerciţiu. 
4. Să  nu fi fost condamnată  definitiv. 

LOCUL DE DESFAŞURARE 

Sediul UAT Municipiul Tecuci- str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 

EXAMENUL iN VEDEREA OBŢINERII ATESTATULUI CARE DOVEDEŞTE 
CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII SE DESFĂŞOARĂ  CONFORM 
URMĂTORULUI CALENDAR: 

1. 15.01.2021 - aducerea la cunostinţa publică  a condiţiilor de participare la examen; 
2. 02.02.2021, ora 10.00 - termen limită  de depunere dosar candidaţi; 
3. 02.02.2021, ora 16.00 - verificarea i validarea dosarelor depuse de candidaţi; 
4. 08.02.2021, ora 09.00 - susţinerea probei scrise; 
5. 08.02.2016, ora 16.00 - afisarea rezultatelor probei scrise; 
6. 09.02.2016, ora 16.00 - depunerea contesţatiilor la proba scrisă; 
7. 10.02.2021, ora 16.00 - afisarea rezultatelor după  contestaţii; 
8. 11.02.2021, ora 09.00 - susţinerea probei interviu; 
9. 11.02.2021, ora 16.00 - afisare rezultate probă  interviu; 
10. 12.02.2021, ora 16.00 - depunerea contestaţiilor la proba interviu; 
11. 15.02.2021, ora 16.00 - afisarea rezultatelor după  contestaţii (finale). 

DOSARUL DE EXAMEN CONŢINE iN MOD OBLIGATORIU: 

1. cererea tip de inscriere; 
2. curriculum vitae în Model european; 

'3.- actde identitate B.1. / C.I. original şi •copie xerox;• 
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4. actele de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, act de divorţ, (dacă este 
cazul), original si copie xerox; 

5. actele de studii (minimum diplomă de bacalaureat), original şi copie xerox; 
6. carte de muncă — original şi copie xerox 
7. cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărare judecătorească 

rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico - financiară, in original şi in 
termen de valabilitate; 

8. cazier fiscal în original; 
9. certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii; 
10. declaraţie pe proprie răspundere cu următorul conţinut „ Cunoscând prevederile art.326 din 

Noul Cod penal declar faptul că nu am suferit nicio condarrmare care, potrivit legislaţiei în 
vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare", în original; 

11. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia „ clinic sănătos", în 
original; 

12. recomandare din partea preşedintelui sau al comitetului executival asociaţiei de proprietari 
(valabilă pentru persoanele care sunt în conducerea asociaţiei de proprietari sau angajate); 

13. Dosar cu şina. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Compartiment 
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. 

BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul in vederea obtinerii atestatului care dovedeşte calitatea de administrator de 

condominii; 

i. Legea nr. 196/2018 privind infrinţarea, organizarea i funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
administrarea condominiilor. 

2. Ordinul nr.1058/2019 privind aprobarea conţinutului cadru al statutului asociaţiei de proprietari 
al regulamentului condominiului. 

3. Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările i completările ulterioare, cu 
exceptia: Titlul I - Capitolul I, Cap. II; Titlul 11 - Capitolul V (Sectiunea a 5-a, Sectiunea a 7-a), 
Cap. VII, Cap. IX; Titlul 111 - Capitolul I ( Sectiunile a 2-a, a 3-a,b si a 4-a), Cap. 11, Cap. III; 
Titlul IV - Capitolul V; Titlul V (tot), Titlul VI (tot), Titlul VII (tot), Titlul VIII (tot), Titlul IX 
(tot), Titlul X (tot), Titlul XI â " Capitolul 111, Cap. IV, Cap. V; Titlul 

4. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicată, cu modificările i completările ulterioare; 
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