
ANUNŢ CONCURS
PENTRU  UN  POST CONTRACTUAL

      Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu ,,cu sediul în Tulcea, str.1848 nr.7,  organizează
concurs pentru ocuparea  functiei  contractuale vacante –SECRETAR ,  conform H.G.
nr. 286/2011 actualizata .

Postul vacant este SECRETAR II , S - 2  personal didactic auxiliar, studii superioare,
perioadă nedeterminată, normă întreagă;

Condiţii specifice de participare la concurs:
-Studii superioare de lunga durata ;
-Vechime: minim 5 ani în muncă;
-Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;
-Cunoştinţe privind încadrarea personalului;
-Cunoştinţe privind intocmirea statului de plata lunar  prin aplicatia EDUSAL;
-Cunostinte privind inregistrarea si actualizarea datelor angajatilor in REVISAL ;
-Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
-Cunoştinţe de arhivare a documentelor;
-Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică);
-Cunostinte privind intocmirea si actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
-Să nu fi suferit condamnări penale(cazier judiciar );
-Să nu fi avut sanc iuni disciplinare anterior;țiuni disciplinare anterior;
-Documente  medicale care sa ateste ca  este  apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru 
îndeplinirea funcţiei;
-Recomandare de la ultimul loc de munca . 

Concursul se va  desfasura astfel : 

-Depunerea  dosarelor : termen 25.09.2020 - 13.10.2020 ,interval orar 8,00-16,00

-Selectia  dosarelor si afisarea rezultatelor -14.10.2020 
- Proba scrisa :   16.10. 2020, ora 900

- Proba  practică (calculator) :19.10. 2020, ora ora 900

- Proba interviu   : 21.10. 2020, ora 9 00

- Afi are rezultatul final al concursului:  22.10.2020șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

Dosarele de concurs se pot depune pana la data de   13.10.2020,  ora 16,00  la sediul
Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu ,,Tulcea ,Str.1848, Nr.7.



DOSARUL  DE  CONCURS  VA  CONŢINE:

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine

următoarele documente:

- Opis cu denumirea documentelor din dosar i număr pagină.șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

1.         Cerere de înscriere

2.         Copia actului de identitate

3.         Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate)

4.         Copia certificatului de naştere

5.         Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul – schimbare de nume)

6.         Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7.         Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8.         Cazier judiciar 

9.         Adeverin ă care să ateste starea de sănătate fizica țiuni disciplinare anterior;

10.       Adeverin ă care să ateste rezultatul evaluarii psihologice țiuni disciplinare anterior;

11.       Curriculum vitae – model European 

12.       Documente privind formarea profesionala in domeniu 

    13.         Recomandare de la ultimul loc de munca in care sa fie precizat ca nu a avut 
sanctiuni disciplinare .

ETAPELE DE CONCURS

a)  selecţia dosarelor
b)  probă scrisă 
c)  probă practică
d)  interviul.

Notă: Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa
precedenta.



CALENDARUL  CONCURSULUI

 Publicarea anun ului în Monitorul Oficial, presă, site-ul posturigov.ro, site-ul colii, țiuni disciplinare anterior; șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

avizier: termen  24.09.2020.

 Depunerea dosarelor: termen 25.09.2020 - 13.10.2020, orele 8,00-16,00

 Selecţia dosarelor : 14.10.2020 ,ora 9,00

Afi area listei cu candidatii admisi  la selectia dosarelor :  14.10.2020,ora 12,00șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

Depunere contestatii la selectia dosarelor :15.10.2020, interval orar  9,00- 11,00

Afisarea rezultatelor contestatiilor selectiei dosarelor : 15.10.2020,  ora 15,00

Proba scrisa : 16.10.2020 ,ora 9,00

Afisarea rezultatelor de la proba scrisa ,16.10.2020 ,ora 15,00

Depunere contestatii  la proba scrisa :16.10.2020, intre  15,00-16,00

Afisarea rezultatelor la contestatii  : 16.10.2020,  ora 18,00

Proba practică (calculator):  19.10.2020 ,ora 9,00

Afisarea rezultatelor de la proba practica  ,19.10.2020, ora 15,00

Depunere contestatii  la proba practica : 20.10.2020, intre  9,00-11,00

Afisarea rezultatelor la contestatii  : 20.10.2020,  ora 15,00

Proba de interviu : 21.10.2020,  ora 900

Afisarea rezultatelor de la proba de interviu : 21.10.2020, ora 13,00

Depunere contestatii  la proba de interviu:21.10.2020, intre  13,00-14,00

Afisarea rezultatelor la contestatii proba  de interviu  : 21.10.2020,  ora 16,00

   Afi are rezultat  final  concurs : 22.10.2020,ora 10,00șare rezultat  final  concurs : 22.10.2020,ora 10,00



   BIBLIOGRAFIE  

 OMENC  nr.5447/2020  privind  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  aȘ nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 OMENC  nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelorȘ nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a

de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

 Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea 153/ 2017, privind salarizarea personalului din fonduri publice;

 Ordonan a de urgen ă nr. 158/ 2005 privind concediile i indemniza iile de asigurărițiuni disciplinare anterior; țiuni disciplinare anterior; șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020 țiuni disciplinare anterior;

sociale de sănătate;

 Ordonan a  111/  2010,  privind  concediul  i  indemniza ia  lunară  pentru  cre tereațiuni disciplinare anterior; șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020 țiuni disciplinare anterior; șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

copiilor;

 OMECTS  nr.  5576/  2011  privind  aprobarea  Criteriilor  generale  de  acordare  a

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat i modificat prinșare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

Ordin 3470/  7.03.2012 (de  modificare  şi  completare  a  Anexei  privind aprobarea

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învă ământul preuniversitar dețiuni disciplinare anterior;

stat);

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

şcolare;

 Legea 16/ 1996 Legea Arhivelor Naţionale;

 H.G.286/ 2011 si H.G 1027/ 2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare

a unui post  vacant sau temporar vacant corespunzător  func iilor contractuale i  ațiuni disciplinare anterior; șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020

condi iilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractualțiuni disciplinare anterior;

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 cu modificările i completările ulterioare.șare rezultatul final al concursului:  22.10.2020



Informaţii se pot obţine de pe site-ul oficial al scolii  liceuimincutl.ro sau la serviciul

secretariat tel. 0240/533956 intre orele 8,00-16,00 ,persoana de contact  Sandu Horia

adresa de e-mail a liceului, gstl_2007@yahoo.com.

     Director
   Prof. Gabriela  Marin 

mailto:gstl_2007@yahoo.com

