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ANUNȚ 

 

Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant 

de Secretar unitate de învățământ – studii superioare. 

Organizarea și desfășurarea concursului se face conform HG nr. 286/23 martie 2011, 

anexa 1, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

conractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

Dosarul de concurs va cuprinde: 

❖ Cerere; 

❖ Curriculum vitae; 

❖ Declarație tip a candidatului că a studiat fișa postului și se angajează să indeplinească 

atribuțiile specifice în situația în care va fi admis; 

❖ Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că are o stare de 

sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 

❖ CI – original și copie; 

❖ Certificat de naștere – original și copie; 

❖ Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original și copie; 

❖ Acte de studii – original și copie; 

❖ Adeverință sau alt document care să ateste îndeplinirea condiției de vechime în 

învățământ; 

❖ Carnet de muncă/fila din registrul de evidență a angajaților sau adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă – original și copie; 

❖ Cazier judiciar sau alt document care să ateste că a solicitat cazierul și declarație pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul 

(cazierul se depune la dosar până în ziua desfășurării primei probe de concurs, în caz 

contrar candidatul este respins); 

Dosarul complet se depune la secretariatul Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul 

Apostol Andrei", Municipiul Ploiești în perioada 14.04.2021 – 27.04.2021, între orele 9.00 

– 15.00. 

Selecția dosarelor se face pe data de 06.05.2021 iar rezultatul selecției dosarelor se 

afișează pe data de 06.05.2021, ora 14 cu mențiunea "admis" sau "respins". Contestațiile cu 

privire la selecția dosarelor se depun la secretariatul unității de învățământ pe data de 

06.05.2021, între orele 14.00 – 16.00, rezolvarea contestațiilor se face pe data de 

07.05.2021, între orele 8.00 – 10.00 iar afișarea rezultatelor la contestații se face pe data de 

07.05.2021, ora 11.00. 

Fișa postului este prevăzută la anexa 1. 

Condițiile necesare ocupării postului conform art. 3 din HG nr. 286/2011: 

- are cetățenia română; 

- cunoaște limba română – scris și vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exercițiu; 
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- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile 

sanitare abilitate; 

- îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului  

- îndeplinește condiția de vechime în învățământ de minim 1 an; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea 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 fapre de corupție sau a unei 

infracțiuni săvărșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcției, cu excepția în care a intervenit reabilitarea. 

Tipul probelor de concurs: 

➢ proba scrisă (60 minute – punctajul este de maxim 100 de puncte); 

➢ proba practică.......(60 minute – punctajul este de maxim 100 de puncte); 

➢ interviul (15 minute – punctajul este de maxim 100 de puncte); 

Punctajul minim pentru fiecare probă este de 50 puncte. 

Proba practică va fi susținută de către candidații declarați admiși la proba scrisă 

(minim 50 de puncte). 

Proba de interviu va fi susținută de către candidații declarați admiși la proba scrisă 

(minim 50 de puncte) și la proba practică (minim 50 de puncte). 

Bibliografia pentru concurs este prevăzută la anexa 2. 

Calendarul desfășurării etapelor de concurs este prevăzut la anexa 3. 

Concursul se desfășoară la sediul Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol 

Andrei", Municipiul Ploiești, strada Dedițel, nr. 4. 

 

 

 

Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 
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ANEXA NR. 1 

FIȘA POSTULUI – SECRETAR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar. 

1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului. 

1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

2.1. Organizarea documentelor oficiale. 

2.2. Asigurarea ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a 

datelor în programele de salarizare şi REVISAL in lipsa secretaruui sef. 

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 

2.5. Alcătuirea de proceduri 

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

 

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

4.2. Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră. 

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar. 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 
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5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care, pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

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

ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

II. ALTE ATRIBUŢII. 

 În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii :  

• răspunde de primirea corespondenței prin e-mail și transmiterea acesteia                

impreuna cu secretarul sef; 

• întocmește situatiile de decot naveta elevi,intocmeste state de decont 

• indeplineste atributii de magazioner  

• intocmeste NIR si Bonuri de consum 

• completează, ori de câte ori se impune, foi matricole, registre matricole, registre de 

evidenta scolara, 

• completează în registrul matricol situația școlară anuală a elevilor; 

• completează cu date situațiile solicitate de conducerea unității; 

• păstrează securitatea documentelor; 

• întocmește și actualizează procedurile operaționale pentru compartimentul 

secretariat; 

• elibereaza acte de studii in programul aprobat 

• verifica cataloagele privind corectitudinea completarii 

• gestioneaza arhiva unitătii 

• utilizează produsele software din dotarea unității, întocmind diverse situații 

necesare procesului instructiv-educativ și activităților de secretariat; 

• se preocupă de permanenta perfecționare și imbunătățire a pregătirii profesionale în 

vederea aplicării corecte și complete a reformei învățământului; 

• în afară de prezentele atribuții de serviciu îndeplinește și alte sarcini de serviciu 

primite de la conducerea unității și inspectoratul școlar. 

• Inlocuieste secretarul sef cand acesta lipseste din unitate 

• Face parte din comisiile de acordare, revizuire burse scolare 

• Face parte din comisia SIIIR 

Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 
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ANEXA NR. 2 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL  

ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL VACANT  

SECRETAR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată cu 

modificărileșicompletărileulterioare; 

2. Legea nr. 53/2003 – Codulmuncii, actualizată cu 

modificărileșicompletărileulterioare; 

3. ORDINUL MEC nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

4. Legea nr. 153/2017 – legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

5. ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

6. Hotărârea nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a 

costurilor pentru elevii care frecventează învățământlprofesional; 

7. ORDIN nr. 4.839 din 1 octombrie 2004privindcriteriilespecificeșimetodologia de 

acordare a sprijinuluifinanciarîncadrulProgramuluinațional de protecțiesocială 

"Bani de liceu"șiHotărârea nr. 712/2018 pentrumodificarea art. 2 din 

HotărâreaGuvernului nr. 1.488/2004 privindaprobareacriteriilorși a 

cuantumuluisprijinuluifinanciarce se acordăelevilorîncadrulProgramuluinațional de 

protecțiesocială "Bani de liceu"; 

8. ORDIN Nr. 5559 din 7 octombrie 2011 

pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindefectuareaconcediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ; 

9. LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010privindsistemulunitar de pensiipublice, 

Publicatăîn  MonitorulOficial nr. 852 din 20 decembrie2010; 

10. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar șinedidacticpotrivitNotificării 

MEN nr. 44990/1999; 

11. Ordinul MENCȘ nr. 3844/24.05.2016 – Reglamentulprivindregimulactelor de 

studii, actualizat cu modificărileșicompletărileulterioare; 

12. HG nr. 905/2017 privindîntocmireașicompletarearegistrului general de evidență a 

salariaților, actualizată cu modificărileșicompletărileulterioare. 

 

Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 
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CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ETAPELOR CONCURSULUI 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT 

SECRETAR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant  

Secretar unitate de învățământ – studii superioarese face conform HG nr. 286/23 martie 

2011, anexa 1, Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului conractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

Depunerea dosarelor pentru inscrierea la concurs se face la secretariatul Liceului 

Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești în perioada 

14.04.2021 – 27.04.2021, între orele 9.00 – 15.00. 

Concursul constă în următoarele etape: 

 

Nr crt Etapa de concurs Data desfășurării 

1 ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA CONCURS 14.04-27.04.2021, 900 – 1500 

2 

SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 06.05.2021, ora 1000 

Afișarea rezultatelor a selecția dosarelor 06.05.2021, ora 1400 

Înregistrarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 06.05.2021, ora 1400- 1600 

Rezolvarea contestațiilor  07.05.2021, ora 800 - 1000 

Afișarea rezultatelor la contestații 07.05.2021, ora 1100 

3 

DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE 10.05.2021, ora 900 - 1000 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.05.2021, ora 1300 

Depunerea și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă 10.05.2021, ora 1400 - 1600 

Rezolvarea contestațiilor la proba scrisă 11.05.2021, ora 900 

Afișarea rezultatelor la contestații/finale la proba scrisă 11.05.2021, ora 1100 

4 

DESFĂȘURAREA PROBEI PRACTICE 12.05.2021, ora 900 - 1000 

Afișarea rezultatelor la proba practică 12.05.2021, ora 1100 

Depunerea și înregistrarea contestațiilor la proba practică 12.05.2021, ora 1200 - 1300 

Rezolvarea contestațiilor la proba practică  13.05.2021, ora 9,00 

Afișarea rezultatelor la contestații/finale la proba practică 13.05.2021, ora 1430 

5 DESFĂȘURAREA INTERVIULUI 13.05.2021, ora 1500 

 

Afișarea rezultatelor la interviu 13.05.2021, ora 1500 

Depunerea și înregistrarea contestațiilor la interviu 14.05.2021, ora 900 - 1000 

Rezolvarea contestațiilor la interviu 14.05.2021, ora 1000 - 1200 
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Afișarea rezultatelor la contestații 14.05.2021, ora 1230 

5 AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE 14.05.2021, ora 1400 

 

Toate etapele concursului se desfășoară la sediul Liceului Tehnologic de Servicii 

"Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești, strada Dedițel, nr. 4. 

 

 

Președintele comisiei de concurs – director, 

Prof. Pană Magdalena 
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