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Nr…………..din…………….
ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri

publice,

modificat

şi

completat

de

H.G.

nr.

1027/2014.

Conducerea Școlii Gimnaziale “CONSTANTIN IOAN MOTAŞ” anunţă scoaterea la
CONCURS a următorului post vacant pentru personal didactic auxiliar :
- un post Secretar- studii superioare, normă întreagă,perioadă nedeterminată;

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă de 18 ani reglementată de prevederile legale;
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 şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
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Condiții specifice:
-

Absolvirea unei instuții de învățământ superior cu diplomă de licență (studii

economice, administrație publică, management, juridice, resurse umane);
-

Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

-

Cunoștințe privind încadrarea personalului;

-

Noțiuni de comunicare în relații publice;

-

Rezistență la stress;

-

Disponibilitate la timp de lucru prelungit pe perioade limitate;

-

Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel,

Internet explorer, baze de date;
-

Vechime în specialitatea studiilor min.3 ani;

-

Utilizare platforme on-line (SIIIR, EDUSAL) - constituie un avantaj;

-

Cunoștințe de utilizare a softului specific în domeniul resurselor umane - constituie un

avantaj

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organiza-toare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor/extras Revisal;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa 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, cu menţiunea “apt pentru postul de secretar”;
g) curriculum vitae;
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Concursul va cuprinde următoarele probe:
-

selecție dosare;

-

probă scrisă;

-

probă practică ;

-

interviu

Calendarul de desfășurare a concursului:
Nr.
Crt.

Etapa de concurs

Data / perioada

Ora

Locația

1.

Depunerea dosarelor candidaților

09.05.2019–
22.05.2019

12:00– 15:00

Secretariat

2.

Selecția dosarelor

23.05.2019

12:00-15.00

3.

Afișarea rezultatelor selecției
dosarelor

23.05.2019

15.00

Avizier ,site

4.

Depunere contestații

24.05.2019

09:00-13:00

Secretariat

5.

Afișare rezultate contestații

27.05.2019

15:00

Avizier

6.

Proba scrisă

28.05.2019

11:00

Sediul
instituției

7.

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

28.05.2019

15:00

Avizier

8.

Depunerea contestațiilor

28.05.2019
29.05.2019

15:00-16:00
08:00-10:00

Secretariat

9.

Afișarea rezultatelor contestațiilor

29.05.2019

11:00

Avizier

10.

Susținerea probei practice

29.05.2019

12:00

Sediul
instituției

11.

Afișarea rezultatelor după susținerea
probei practice

29.05.2019

13:30

Avizier

12.

Proba de interviu

29.05.2019

14:00

Sediul
instituției
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13.

Afișarea rezultatelor

29.05.2019

16:00

Avizier

14.

Depunerea contestaţiilor

29.05.2019
30.05.2019

16:00-17:00
08:00- 10:00

Secretariat

15.

Afișarea rezultatelor finale

30.05.2019

12:00

Avizier

TEMATICA CONCURSULUI
1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
4. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
5. Învățămâtul preuniversitar – funcțiile didactice și didactice auxiliare;
6. Documente şcolare;
7. Contractul individual de muncă;
8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
9. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR.
10. Cunoștințe de operare pe calculator ( WORD, EXCEL, INTERNET).
11. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de secretar
1. Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naționale, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordinul OMEN nr. 5079/2016 , forma consolidată OMEN 3027/2018– Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
3. Ordinul. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
preuniversitar , cumodificarile si completarile ulterioare( OMEN 4005/2018)
4. Legea 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
5. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariatiilor
din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic
emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul
5559/7.10.2011;
7. H.G. nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin.(3) din OUG nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
8. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
9. Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor
10. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată
11. Legea 263/2010 actualizată –privind sistemul unitar de pensii publice
12. HG. 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro 200
13. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind aprobarea
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat.
14. ORDIN nr.3480/2018 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
15. Contractul colectiv de muncă la nivelul învățământului preuniversitar;

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ”CONSTANTIN IOAN MOTAŞ” MEDIAŞ
Str. Sebeşului, nr. 3, jud. Sibiu
Tel: 0269832703;
e-mail: scoalagen.8medias@yahoo.com

