PROPUNERE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONSURSULUI DE
OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT
Directorul Școalii Gimnaziale REGINA MARIA VINTILEASCA din com. Vintileasca , jud.
Vrancea, numit în baza deciziei nr. 1129 din 01.09.2016.
Avînd în vedere vacantarea temporara a postului de secretar ca urmare a deciziei de suspendare a
d,nei Trestianu Alina propune organizează concursul pentru ocuparea postului temporar vacant
de (până la revenirea titularului dar nu mai târziu de 22.09 .2018) conform calendarului afişat.
Denumirea postului: Secretar S
Fișa postului corespunzătoare funcției de secretar (conform anexei 1)
Bibliografia de concurs:













Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Capitolul I, Inv. Preuniversitar
ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
preuniversitar;
Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079 din 2016
Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
şi didactic-auxiliar din învăţământ;
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;
Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite
şcolare;
HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
Ordonanţa Guvernului Nr. 27/30.01.2002 (actualizată) privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor;
Legea nr. 677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Componența comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor va fi
urmatoarea:
In conformitate cu HG nr. 286/2011, cu completarile și modificările ulterioare, comisia de
organizarea și desfășurare a concursului va fi formata din:
Presedinte; CRUCEAN FANEL- directorul unitatii
Membrii: SECARĂ MIA – secretar sef

BACIOIU EUGENIA – secretar UAT
MARINESCU MIHAELA profesor - Secretarul comisiei
Comisia de rezolvare a contestațiilor va fi format din:
NOAPTES CUTA, președinte,
POPESCU DANA Secretar,
TANASE IONEL Contabil
MARINESCU MIHAELA – secretarul comisiei
Probele de concurs constau în următaorele etape:
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviul.
Calendarul de desfășurare a concursului este conform graficului.
Conditii de inscriere:









.

Studii superioare
Vechime în muncă:Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale
Cunoştinţe privind încadrarea personalului
Cunoştinţe de arhivare a documentelor
Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice
Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică)
Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România
PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:
a) selecţia dosarelor;
b) probă scrisă şi probă practică;
c) interviul
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale Regina Maria
conform graficului.
Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr 0237/259994 sau
personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale Regina Maria, conform graficului de mai
jos:

GRAFICUL DE DESFASURARE
PERIOADA

ACTIVITATEA

21-decembrie

Transmiterea spre publicarea

27-decembrie

Publicarea in Monitorul oficial

3- 6- ianuarie

Primirea dosarelor

9- ianuarie

Analiza dosarelor/ validarea dosarelor

9- 11-ianuarie

Depunerea si rezolvarea contestatiilor
privind dosarele

12- ianuarie

Proba scrisa

12- ianuarie

Interviul

13-16 ianuarie*

Pimirea si analiza contestatiilor

13-17

Afisarea rezultatelor

18- ianuarie

Validarea in CA si incadrarea pe post

*In functie de nr. de candidati de nr. dosarelor

Director,
Prof. Crucean Fanel

