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Anunt - Concurs post vacant – 1 normă SECRETAR

LICEUL TEHNOLOGIC  ”IORDACHE ZOSSIMA”  ARMĂȘEȘTI anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR, studii medii cu bacalaureat sau studii 
superioare în resurse umane, domeniul economic, drept, informatică/TIC, cu o vechime de minimum  5 ani, 
în data de 13.08.2021, ora 9,00. Data  limită, până  la care se poate depune dosarul de înscriere la 
concurs,  este de 30.07.2021, ora 13,00.

A. Condiţii generale:
• are cetăţenia română;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• 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;
• îndeplineşte condiţiile de studii ( studii medii cu bacalaureat sau studii superioare în resurse umane, domeniul

economic, drept, informatică/TIC, cu o vechime de minimum  5 ani,).

B, Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- studii medii cu bacalaureat sau studii superioare în resurse umane, domeniul economic, drept, informatică/TIC;;
- vechime min. 5 ani în muncă;
- competente in operare in  programe de REVISAL, EDUSAL, ACTE DE STUDII sau alte programme informatice;
- abilităţi de relaţionare şi comunicare cu tot personalul şcolii ;
- abilitatea de a lucra în echipă ;
- disponibilitate pentru program flexibil ;
-  disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decat cele trasate prin fişa postului ;

Atribuţii principale ale postului:
1. transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
2. întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi,
precum şi a corespondenţei unităţii;
3. înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a
evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza
hotărârilor consiliului de administraţie;
4. rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de
admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa
postului;
5. completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia
şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
6. procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu
prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în
învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
7. păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia
existenţei deciziei directorului în acest sens;
8. întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau
fişei postului;
9. gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
10. orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă
aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de
administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
11. Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor
profesionale pe care le are.
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Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile

documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca
şi/sau în specialitate;
5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de secretar;
6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al

candidatului;
7. curriculum vitae – format european.
8.  caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul).

Etapele desfășurării concursului:

Nr.
crt.

Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia

1 Depunerea dosarelor candidaţilor 21-30.07.2021 9,00 – 13,00 Secretariat
2 Selecţia dosarelor 03.08.2021 9,00 – 12,00 -
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.08.2021 12,30 Avizier
4 Depunerea contestaţiilor 03.08.2021 13,00 – 14,00 Secretariat
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 03.08.2021 16,00 Avizier
6 Proba scrisă 13.08.2021 9,00 Sala de examen
7 Proba practică 13.08.2021 11,00 Sala de examen
8 Afișarea rezultatelor 13.08.2021 15:00 Avizier

8
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei
scrise

16.08.2021 09:00 – 10:00 Secretariat

9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 16.08.2021 12,00 Avizier
10 Susţinerea interviului 16.08.2021 12,00 Sala de examen
11 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 16.08.2021 14,00 Avizier

12
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii
interviului

16.08.2021 14,30 – 16,00 Secretariat

13 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 17.08.2021 10,00 Avizier
14 Afişarea rezultatelor finale 17.08.2021 12,00 Avizier

TEMATICA CONCURSULUI:
1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
4. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
5. Duplicate ale actelor de studii;
6. Documente școlare;
7. Acordarea burselor școlare, Euro 200, și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
8. Arhivarea și circuitul documentelor;
9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIR;

BIBILOGRAFIE:
1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare
2. O.U.G. nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării,
formării profesionale și sănătății;
3. O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016- Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar ;
4. O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016 – pentru aprobarea Statutului elevului;
5. Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
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6. O.U.G. 20/2016 – pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
7. H.G. 582/2016 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.31 
alin.2,3,8, art.33,34 din O.U.G.57/2015
8. Legea 250/2016 – privind aprobarea O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea 
O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
9. H.G. 286/2011 de aprobare a Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui  post vacant sau temporar vacant;
10. Ordinul 5576/2011 – privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în 
învățământul preuniversitar;
11. Ordinul 3844/2016 – pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii și a 
documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
12. H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților;
13. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale republicată;

DIRECTOR,
Prof. STAN NICULINA


