
 

Nr. 390/ 18.03.2022
 

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE NATURĂ  
CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE SECRETAR I (S) – 0,50 normă – funcție de execuție 

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Având în vedere: 
Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Art.91 din Legea EducațieiNaționale nr 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr.77 din 26.06.2013; 
- HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014; 

 

Condiții de participare: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea a 0,50 normă de SECRETAR I (S) persoana care 
îndeplineștecondițiile: 
 

Condițiinecesare: 
• Studii superioare; 
• vechime: minim 7 ani de vechime în specialitatea postului 
• Cunoştinţe bune de utilizare și operare PC ( Excel, Word, PowerPoint, Internet Explorer, 

poșta electronică, baze de date); 
• Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; 
• Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale; 
• Cunoștințe de arhivarea documentelor; 
• Cunoștințe de comunicare și relații publice; 
• Are vârsta minimă reglementată deprevederile legale; 
• Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
• Cetățenia română și domiciliul stabil în România. 
 
 
 
 
 



 
Condițiileenunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.  
 

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la 
secretariatul Școlii, în intervalul orar 9.00-13.00, în perioada 18.03.-31.03.2022. 

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul unității sau la numărul de telefon 0236 
– 348.515. 
 
Dosarul de concurs va conține: 

• Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unității; 
• Curriculum Vitae, model European, însoțit de copii după documentele justificative; 
• Copia actului de identitate, a certificatului de naștere și de căsătorie (dacă este cazul); 
• Copie xerox după actele de studii; 
• Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL; 
• Cazier judiciar; 
• Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 

Copiile de pe actele de studii necesare se prezintă însoțite de documentele originale și se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității. 

Concursul pentru ocuparea postului de SECRETAR – I (S) va avea loc în data de 12.04.2022 – 
proba scrisă (ora:12:00), 13.04.2022 - proba practică (ora:12:00) și 14.04.2022 – proba de 
interviu (ora:12:00). 

PROCEDURA DE SELECŢIE: 

Probe de concurs: 
a) Selecția dosarelor 
b) Proba scrisă 
c) Proba practică 
d) Interviu. 
 

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații 
care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba 
următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare 
probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj,dintre candidații care 
au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar. 
 
ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului): 

 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii 
 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului 
 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 
 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 
 Folosirea tehnologiei informatice din dotare 
 Organizarea documentelor oficiale 
 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor 
 Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii 
 Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în 

programele , SIIIR, EDUSAL, REVISAL, ADLIC , RESURSE UMANE etc. 



 Elaborarea de proceduri operaţionale 
 Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 
 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 
 Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 
 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare 
 Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră 
 Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Galați 
 Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 
Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care 

pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 
responsabilitate. 

 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 
activitatea compartimentului 

 Respectarea R.O.F.U.I.P., R.O.F.U.Î., R.I., a normelor şi procedurilor de sănătate şi 
securitate a muncii, de P.S.I. şi I.S.U. pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul 
unităţii de învăţământ. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 

- Legea 1/2011 -Legea EducațieiNaționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea 6/2016 pentru completarea Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 
- O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 – privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; 

- O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 250/1992 republicată privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților 
din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.M.E.C.T.S. 5559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ; 

- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării 
M.E.N. 44990/1999; 

- H.G. 1294/2004 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind 
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordin M.E.C.T.S. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor în învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 



- Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011 privind 
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat; 

- Ordinul M.Ed. 5870/2021 din privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor în învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea 
de rechizite școlare; 

- OUG 133/ 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri de distribuire a acestora;  

- O.M.E.N.C.S. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea 16/1996 republicată – Legea Arhivelor Naționale cu modificările și completările 

ulterioare; 
- O.M.E.C.T. 1350/2007 privind metodologiile de calcul al drepturilor salariale care se 

acordă personalului încadrat pe funcțiile din O.G. nr. 11/2007; 
- Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.M.E.C. 5991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 
2021-2022. 

 
TEMATICA DE CONCURS: 

- Structura sistemului național de învățământ preuniversitar; 
- Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat; 
- Funcțiile didactice și didactic-auxiliare din învățământul preuniversitar; 
- Actele de studii şi documentele școlare în învățământul preuniversitar; 
- Asigurarea fluxului informațional al compartimentului; 
- Organizarea documentelor oficiale ale școlii; 
- Încheierea contractului individual de muncă; 
- Arhivarea documentelor unității școlare; 
- Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații cu caracter de secret de serviciu; 
- Cunoștințe de legislație privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale și a adeverințelor; 
- Conduita personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
- Acordarea de drepturi sociale elevilor (burse școlare, rechizite școlare, tichete sociale, 

euro 200, etc.); 
- Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date; 
- Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române. 

 
 
 



 
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

  

Nr. 
Crt. 

ETAPE DE CONCURS DATA/PERIOADA OBSERVAŢII 

1.  
Publicarea anunțului 18.03.2022 La secretariatul unității, 

pe site-ul școliiși în 
Monitorul Oficial 

2.  
Depunerea dosarelor la secretariatul 
unității 

18-31.03.2022 
Data limită: 31.03.2022 - 
ora 13:00 

La secretariatul unității 

3.  Selecția dosarelor depuse  05.04.2022-ora 12:00 La sediul unităţii 

4.  
Afișarea rezultatelor în urma selecției 
dosarelor 

05.04.2022-ora 14:00 La sediul unităţii 

5.  
Depunerea contestațiilor privind 
rezultatele selecției dosarelor 

05.04.2022-intervalul 
orar 14:00-16:00 

La sediul unității 

6.  
Afişarea rezultatelor contestaţiilor după 
validarea dosarelor 

05.04.2022-ora 16:00 La sediul unităţii 

7.  Desfăşurarea concursului 12.04.2022 La sediul unităţii 
8.  Proba scrisă 12.04.2022-ora 12:00 La sediul unităţii 
9.  Afişarea rezultatelor probei scrise 12.04.2022-ora 16:00 La sediul unităţii 

10.  
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 12.04.2022- intervalul 

orar 16:00-16:30 
La sediul unităţii 

11.  Afişarea rezultatelor finale proba scrisă 12.04.2022 – ora 17:30 La sediul unităţii 
12.  Proba practică 13.04.2022- ora 12:00 La sediul unității 
13.  Afişarea rezultatelor la proba practică 13.04.2022-ora 16:00 La sediul unităţii 

14.  
Depunerea contestaţiilor la proba 
practică 

13.04.2022- intervalul 
orar 16:00-16:30 

La sediul unităţii 

15.  Afişarea rezultatelor finale proba scrisă 13.04.2022 – ora 17:30 La sediul unităţii 
16.  Interviu  14.04.2022- ora 12:00 La sediul unității 
17.  Afişarea rezultatelor la interviu 14.04.2022 – ora 15:00 La sediul unităţii 
18.  Afişarea rezultatelor finale 14.04.2022 – ora 16:00 La sediul unităţii 

 
Candidații pot contesta numai propriile lucrări. 
Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioadă nedeterminată. 
 
 

DIRECTOR, 
Prof. Cristina – Elena METEHĂU 


