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A N U N Ţ 

 

 Consiliul de administrație al LICEULUI TEHNOLOGIC „DRAGOMIR  HURMUZESCU”, cu sediul în 

București, B-dul Basarabia, nr.256, sector 3, tel. 021.256.00.83 anunță organizarea concursului pentru ocuparea 

următoarului post didactic auxiliar  din unitate: 

- 1 (un) post vacant, pe perioadă nedeterminată  de  Secretar;  

 

Concursul se va desfășura conform următorului calendar: 

1. Înregistrarea cererilor şi depunerea dosarelor la secretariatul unității în perioada 11-18.03.2020 între orele 

1000-1400  

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 20.03.2020 ora 10.00 

3. Proba scrisă  – 25.03.2020 între orele 900-1100 

4. Interviul - 25.03.2020 începând cu  orele 1300 

5. Afișarea rezultatelor - 26.03.2020 ora 1000 

6. Depunerea contestațiilor – 26.03.2020 între orele 1200- 1400 

7. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 27.03.2020 ora 1600 

 

 Condiţii generale 

Se poate înscrie la concurs orice persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:   

 

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 reglementată de prevederile legale;   

d) are capacitate deplină de exerciţiu;   

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru carecandidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiunicontra 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. 

 

Condiţii specifice 

Se poate înscrie la concurs orice persoana care îndeplineşte simultan următoarele condiţii specifice: 

I.  Secretar (probe: scris; interviu) 

a) Nivelul studiilor: superioare; 

b) Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ-EDUSAL, SIIIR, REVISAL; 

c) Cunoștințe privind încadrarea personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic; 

d) Noțiuni de comunicare și relații publice; 

e) Disponibilitate pentru program flexibil; 

Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele documente: 
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a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;   

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;    

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea 

sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 

cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă 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; 

g) curriculum vitae în format european.     

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, 

în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe 

a concursului.  

Actele prevăzute la  lit. b), c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea.  

TEMATICA 

pentru concursul de ocuparea postului de Secretar 

 

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar; 

2. Organizarea și desfășurarea examenelor naționale; 

3. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar; 

4. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar; 

5. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare; 

6. Duplicate ale actelor de studii; 

7. Documente școlare; 

8. Acordarea burselor școlare, Euro 200, și a altor ajutoare sociale pentru elevi; 

9. Arhivarea și circuitul documentelor; 

10. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIR; 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

pentru concursul de ocuparea postului de Secretar 

 

1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale 

2. O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016-privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, respectiv OMEN 3027/2018 privind modificarea și 

completarea Anexei-Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul 

preuniversitar la O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016-privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

3. O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016 – pentru aprobarea Statutului elevului; 

4. Legislația privind salarizarea din învățământ: Legea 153/2017 – privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice;  

5. H.G. 286/2011 de aprobare a Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui  post vacant sau temporar vacant; 



 

6. H.G. 1488/2004- privind aprobarea criteriilor ”Bani de liceu”, respectiv H.G. 1294/2004 – acordarea 

ajutorului financiar ”Euro 200”; 

7. Ordinul 5576/2011 – privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățământul 

preuniversitar; 

8. 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; 

9. OMENCȘ 3844/2016 – pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii și a 

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar respectiv OMEN 

4005/2018 pentru modificarea ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu învățământ preuniversitar;; 

10. H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților;  

11. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale republicată; 

12. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Concursul se va desfășura conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (modificată prin 

HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 

noiembrie 2014) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 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. 

 

 

DIRECTOR 

Prof. Pînzariu Carmen Gabriela 

 


