
 
 

 

ANUNȚ 

CONCURS OCUPARE POST SECRETAR 

 

Consiliul de administrație al Școala Gimnazială nr. 116, sector 3, cu sediul în București, str. 

Gura Ialomiței, nr. 20, sector 3, tel. 0213450102, anunță organizarea concursului pentru ocuparea 

postului temporar vacant de secretar din unitate. 

Concursul se va desfășura conform următorului grafic: 

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 09-22.11.2022, între orele 09-16; 

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 23.11.2022; 

3. Proba scrisă – 29.11.2022, ora 10; 

4. Proba de interviu- 29.11.2022, ora 12; 

5. Depunerea contestațiilor – 30.11.2022; 

6. Afișarea rezultatelor finale – 30.11.2022, ora 12. 

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

• Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

• Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,după caz; 

• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

apecializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

• Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

• Raport REVISAL: 

• Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-

1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care depune la înscriere declaraţie pe proprie 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; 

• Curriculum vitae: 

• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, eliberată cu cel mult 6 luni, anterior derulării concursului, de medicul de familie al 

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate - adeverinţa va fi completată în formularul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

• Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

TEMATICA 

PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR 

 

1. Contractul individual de muncă 

2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

3. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar 

4. Încadrarea personalului din învăţământul preuniversitar 

5. Particularităţi ale salarizării din învăţământul preuniversitar 

6. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu 

7. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a 

adeverintelor 

8. Arhivarea si circuitul documentelor 

9. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române 

10. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc) 

11. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIIR) 



B I B L I O G R A F I E 

PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR 

1. Legea 1/ 2011 - Legea educaţiei naţionale cu completările si modificările ulterioare

2. Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu completările

si modificările ulterioare

4. Legea 63/2011 privind încadrarea si salarizarea personalului didactic ţi didactic auxiliar,

actualizată

5. HG 250/1992 actualizată - privind concediile de odihnă si alte concedii ale salariaţilor din

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unităţile bugetare

6. HG 286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar

vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a condiţiilor de promovare în grade sau trepte

profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate

cu Ordinul 5559/7.10.2011

8. Legea 263/2010 actualizată - privind sistemul unitar de pensii publice

Criterii de normare a personalului didactic auxiliar si nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999
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