
 

        
                

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92 

Ministerul Educației   
ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 92 

București, sector 3,  Aleea Vlăhița Nr. 1A     Tel./fax: 021 3480375  
e-mail : scoala.92@s3.ismb.ro  Web: scoala92.invatamantsector3.ro   

 
Nr. 1419/04.07.2022 

ANUNȚ CONCURS 

 OCUPARE POST VACANT SECRETAR-ȘEF 

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

ulterioare; 
➢ Art. 91 din Legea educației naționale Nr. 1/ 20011; 
➢ Ordonanța de urgență nr. 35 / 2011; 
➢ Hotărârea de Guvern nr.  286 din 23 martie 2011. 

 
Școala Gimnazială Nr. 92, cu sediul în București,  Str. Aleea Vlăhița nr. 1A, sector 3, 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar-șef. 
Concursul va fi organizat în perioada 29.07-01.08.2022. 
 

 I. Condiții generale: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 
 II. Condiții specifice: 
a) absolvent învățământ superior; 
b) vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 aniꓼ 
c) cunoștințe privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceꓼ 
d) cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației; (operare PC, cunoașterea programelor REVISAL, 

EDUSAL, SIIR) 
e) cunoștințe de legislație școlară; 
f) competențe privind întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului; 
g) abilități de relaționare - comunicare; 
h) disponibilitate pentru munca în echipă; 
i) disponibilitate pentru program prelungit. 
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 III. Principalele atribuții ale postului: 
 Sunt stabilite de fișa postului (Anexa 1). 
 
 IV. Desfășurarea concursului: 
 Concursul constă în 2 etape succesive, după cum urmează:  

a) proba scrisă;  
b) interviu. 

 Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la proba 
următoare.  
 Sunt declarați admiși la proba de interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte. 

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră 

admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. 

Proba scrisă are ca scop verificarea cunoștințelor legislației în domeniu, având o durată de 2 ore. 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. 

 În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se 

realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei 

probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

 Criteriile de evaluare pentru interviu sunt: 

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție; 

b) Capacitatea de analiză și sinteză; 

c) Motivația candidatului; 

d) Comportamentul în situațiile de criză; 

e) Inițiativă și creativitate. 

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa 

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea 

materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 

 
V. Tematica de concurs  

• încadrarea și salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din învățământu 
preuniversitar 

• aplicațiile REVISAL; EDUSAL; SIIR 

• contractul individual de muncă 

• regimul actelor de studii și al  documentelor școlare în învățământul preuniversitar 

• reglementări  privind activitatea de soluționare a petițiilor  

• cunoștințe temeinice de gramatică și ortografie a limbii române  

• cunoștințe generale de operare calculator ( Word , Excel );  
 
 VI. BIBLIOGRAFIE 

• Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

• OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar  

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



• Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice  

• OMECTS nr.5565/07 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 
studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;  

• H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 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;  

• Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;  

• Ordin nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 
ianuarie 2022. 

• Ordin nr. 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;  

• Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare;  

• H.G.500/2011 privind registrul general de evidența al salariaților cu modificările ulterioare; 

• Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale;  

• OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activității personalului didactic și didactic auxiliar 

• OMECTS nr. 4613/26.06.2012 privind modificarea anexei 1 a OMECTS nr 6143/01.11.2011 
privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar 

• Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităților 
publice 

• OMECTS nr. 4576/ 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal  

• O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

• Legea 677/2001 ( actualizata) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 
VII. Candidații vor depune la secretariatul instituției, până la data de 22.07.2022 inclusiv,  un 

dosar-plic ce va conține:  
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale Nr. 92; 
b) copia actului de identitate, a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (după caz); 
c) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;  
d) cazier judiciar; 
e) adeverință medicală,  în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
f) curriculum vitae;  
g) adeverință care atestă că respectivul candidat nu este înscris în evidențele Serviciului Cazier 

Judiciar cu mențiuni care pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 
minorilor.  

h) opisul dosarului în dublu exemplar.  
 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 92, strada Aleea Vlăhița, 
nr. 1A, sector 3, București. Date contact: secretar PALCU CORINA, telefon 021/34803375. 

 
 VIII. Graficul de desfășurare a concursului: 
1. Depunerea dosarelor de către candidați în perioada 07.07 – 22.07.2022 la secretariatul 

unității de învățământ, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00-14.00. 



2. Selecția dosarelor depuse : 25.07.2022 orele 10.00. 

3. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse : 25.07.2022 orele 13.00.  

4. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse : 25.07.2022, orele 13.00 - 15.00. 

5. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 25.07.2022, ora 16.00. 

6. Susținerea probei scrise: 29.07.2022, orele 09.00. 

7. Afișarea rezultatelor candidaților la proba scrisă: 29.07.2022, ora 13.00. 

8. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise:  29.07.2022, orele 13.00-15.00. 

9. Afișarea rezultatului contestațiilor la proba scrisă: 29.07, orele 15.30. 

10. Susținerea interviului: 01.08.2022, orele 09.00 . 
11. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 01.08.2022, orele 12.00. 
12. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 01.08.2022,  orele 12.30 - 14.00. 
13. Afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii interviului: 01.08.2022, orele 14.30. 

14. Afișarea rezultatelor finale: 02.08.2022, orele 09.00. 

 

 

Anexa 1 
FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI pentru personal didactic-auxiliar: 
SECRETAR-ȘEF 
 
         În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul _____/________, se încheie astăzi, _________, prezenta fișă a postului - anexă la contractul 
individual de muncă sus-menționat: 

Numele și prenumele: ________________________  
Denumirea postului: secretar-șef 
Numărul de ore sarcini de serviciu: 40 ore/săptămână 
Compartimentul: personal didactic-auxiliar 
Încadrarea: 1 post  
CERINȚE: 
- studii: superioare  
- cunoștințe necesare: legislație, proceduri de specialitate, programe IT de secretariat, operare 

MS Office  
- vechime: ________ 
RELAȚII PROFESIONALE: 
- ierarhice de subordonare: director, director adjunct, membrii consiliului de administrație;  
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, elevi, părinți; 
- de reprezentare a unității școlare.  
OBLIGAŢII GENERALE  

• obligația de a îndeplini sarcinile specifice postului;  

• obligația de a respecta disciplina muncii, măsurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;  

• obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern și în contractul individual 
de muncă;  

• obligația de fidelitate față de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu.  
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 



1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.  
1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului. 
- întocmește documente de proiectare a activității specifice compartimentului;   
1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.  

• întocmește semestrial activitatea compartimentului secretariat vizând toate situațiile și 
statisticile care trebuie predate;  

• gestionează riscurile pentru activitatea de secretariat;  
1.4.Cunoaşterea și aplicarea legislației în vigoare. 

• se îngrijește de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară ( legi, ordine, 
decrete, instrucțiuni, metodologii);  

• cunoaște și aplică prevederile Legii educației naționale, ROFUIP, regulamentul intern, legislația 
referitoare la salarizarea și pensionarea personalului din învățământul preuniversitar; 
legislația privind perfecționarea personalului didactic, normele privind regimul actelor de 
studii, normele de arhivare a documentelor, alte norme metodologice; 

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.  

• utilizează produsele software din dotarea unității;  

• întocmește situații necesare procesului instructiv educativ și activităților de secretariat. 
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR  
2.1.Organizarea documentelor oficiale 

• întocmește și transmite la termenele stabilite situațiile statistice școlare;   

• întocmește statele de plată pentru personalul școlii, colaborează la transmiterea declarației 
112;  

• întocmește statele de plată pentru acordarea burselor școlare;  

• întocmește dosarele pentru acordarea rechizitelor școlare;  

• redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă;  

• întocmește fișele fiscale anuale.  

• redactează corespondența școlară.  
2.2.Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.  

• arhivarea documentelor;  
2.3.Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității  

• înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare 
EDUSAL și REVISAL; 

• actualizarea dosarelor personale ale angajaților;  

• evidența personalului didactic și nedidactic;  

• răspunderea asupra exactității datelor înscrise în programul de salarizare și în  Revisal;  

• evidența privind modificările salarizării, treptele, gradațiile, gradele etc;  

• întocmirea documentelor de personal ( adeverințe/copii etc.) pentru angajații unității, la 
solicitarea acestora aprobată de director;  

• întocmirea dosarelor de pensionare; 

• înscrie, în fișele de încadrare, gradul didactic, vechimea, salariul și statutul de încadrare 
(titular, suplinitor, detașat).  

2.4.Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.  

• procură, completează, eliberează și ține evidența actelor de studii;  

• înregistrează/actualizează datele în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din 
România ( SIIR); 



• întocmește și actualizează documentele de studii ale elevilor in sistem informatizat (foi 
matricole, adeverințe de studii, diplome etc); 

• completează fișele matricole, cataloagele de corigență și se ocupă de arhivarea documentelor 
școlare;  

• completează situațiile statistice ale elevilor și claselor la începutul anul școlar și la sfârșitul 
semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral;  

• actualizează permanent registrul de evidență și înscriere a elevilor;  

• completează actele de studii ale absolvenților ; 

• întocmește dosarele pentru elevii înscriși la evaluarea națională și le pune la dispoziția 
comisiei, după ce au fost verificate și aprobate de directorul unității școlare;  

• pregătește documentele necesare pentru buna desfășurare a admiterii la liceu.  
2.5. Alcătuirea de proceduri.  

• elaborează proceduri operaționale pentru compartimentul secretariat;  

• ține evidența procedurilor operaționale. 
3.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului 

• afișează la avizierul unității de învățământ toate modificările legislative apărute și 
metodologiile aplicării legii educației; 

• transmite cadrelor didactice și celor interesați, online și prin afișare, toate informațiile 
necesare;     

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției 

• raportează periodic conducerii unității de învățământ toate modificările legislative apărute și 
metodologiile aplicării legii educației, precum și statisticile, rapoartele etc. solicitate;  

3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment 

• toate situațiile și statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate și aprobate de 
către conducătorul instituției, afișate dacă sunt de interes public; 

3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor 

• păstrează securitatea documentelor de secretariat, a cataloagelor, a diplomelor/certificatelor 
completate sau necompletate, registrelor matricole;  

• păstrează în condiții de securitate sigiliul unității școlare.  
3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.  

• comunică telefonic și verbal celor interesați toate informațiile legate de buna desfășurare a 
activității școlare.  

4 .MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

• își autoevaluează cu obiectivitate competența profesională și identifică aspectele ce necesită 
aprofundarea pregătirii profesionale;  

• identifică surse de informare pentru studiu individual, astfel încât să acopere nevoile 
personale de dezvoltare;  

4.2.Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră. 

• participă la activități de formare continuă organizate de CCD sau alți furnizori, adresate 
compartimentului secretariat;  

4.3.Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar: 

• participă permanent la instruirile organizate de ISMB.  
5.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA  PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII 

ȘCOLARE  



5.1 Planificarea activității compartimentului din perspectiva dezvoltării instituționale și 
promovarea imaginii școlii 

• planifică activitatea compartimentului astfel încât toate situațiile, rapoartele, informările să 
fie întocmite și transmise corect și la timp, contribuind astfel la promovarea imaginii școlii; 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 
compartimentului. 

• asigură legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaționări a școlii cu aceasta. 
5.3 Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta 

din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate: 

• în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul îndeplinește și alte sarcini 
repartizate de angajator, în condițiile legii;  

5.4 Respectarea ROI, normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU.  

• se documentează, participă la instruiri și respectă normele de securitate și sănătate în muncă 
pentru a evita accidentele de muncă. 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 
6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).  

• utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane; 

• prezentarea la serviciu într-o ținută decentă;  

• conduită civilizată, bazată pe respect reciproc, colaborare, muncă în echipă și randamentul 
muncii. 

 6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.  

• profesionalism, stăpânirea domeniului în care își desfășoară activitatea;  

• seriozitate, perseverență si implicare directă în activitățile pe le are în atribuțiile de serviciu;  

• păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de instituția de învățământ, 
datele personale ale personalului unității/elevilor/părinților;  

• asumarea responsabilității personale în soluționarea sarcinilor ce îi revin. 
II. PROGRAMUL DE LUCRU: între orele 8.00 – 16.30, de luni până joi ; între 8.00 – 14.00 vineri, pentru 
o normă întreagă.   
III. RĂSPUNDEREA  DICIPLINARĂ 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 
diminuarea calificativului anual și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 
  Director, 

  prof. CHIRIAC Irina Mădălina 
 
 

 
Nume și prenume angajat: ____________________                         Semnătura ________________ 
 
 
Prezenta fișă a fost întocmită în două exemplare, unul rămânând în școală la dosarul salariatului, 

al doilea exemplar fiind înmânat angajatului. 
Data: 


