În conformitate cu prevederile OMEN 5138/2014 și H.G. nr. 286/23 martie2011(*actualizat)
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI
organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant
– secretar școală studii superioare (S)/medii(M) – durată nedeterminată, normă întreagă
I. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) vechime în muncă: minim 5 ani;
g) vechime în specialitate: nu necesită;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune un dosar exclusiv în format electronic,
documentele necesare, scanate în format PDF(ataşamentele nu trebuie să depăşească

dimensiunea de 10 Mb) la adresa de e-mail scoalapopricani@yahoo.com, până la data și ora
precizate în graficul de concurs, respectiv 20.06.2022, ora 12.00, care va cuprinde:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare (ANEXA 1);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) 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;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverință de integritate;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae; EUROPASS (ANEXA 2);
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
j) declarație privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la
concurs (Anexa 3).

II. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
– studii superioare cu licență (avantaj management,informatică, resurse umane, economice)
– recomandare de la ultimul loc de muncă
– cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme
educaționale)
– cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespendenței oficiale
– cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal,
Revisal)
– noțiuni de comunicare în relații publice

ATENŢIE!
La concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar pot participa numai candidaţii care
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice , condiţiile de ocupare prevăzute în fişa
postului, precum şi cei ale căror dosare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul
prevăzut în anunţul de concurs. În situaţia în care dosarul depus pentru înscriere este incomplet
sau nu a fost transmis în termenul menţionat, candidatul nu mai poate participa la
concurs/examen.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în
prezentul anunţ.
- lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea
acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba
se afişează de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul unităţii.

1. Proba scrisă:
- are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de
concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile
specifice postului;
- este structurat pe următoarele capitole:

2. Interviul:
- are drept scop aprecierea abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice
postului;
- capacitatea de gestionare a resurselor;
-are ca scop aprecierea competențelor digitale specifice în tematica pentru concurs, punctele
6,7 și 8.

Aprecierea şi notarea probelor si a interviului :
Aprecierea rezultatelor finale se face cu note de la 1 la 10, cu acordarea unui punct din
oficiu.
Evaluarea candidaţilor se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte,
inclusiv de către preşedintele comisiei.
Nota minimă de promovare, pe fiecare probă este 5,00, calculată ca medie aritmetică a
notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 5,00, calculată ca medie ponderată între
notele obţinute la fiecare dintre cele trei probe astfel:
- 50% nota pentru proba scrisă;
- 50% nota la interviu.
În situaţiile în care se înregistrează diferenţe mai mari de un punct între notele acordate
de membrii comisiei de concurs, inclusiv de preşedintele comisiei, acesta identifică itemii
apreciaţi diferit şi, după caz, stabileşte punctajul final în vederea încadrării în marja de
diferenţă menţionată.
Nota finală la concurs se consemnează într-un borderou centralizator care cuprinde şi
motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura membrilor comisiei de concurs.
Este declarat admis candidatul care a fost declarat « promovat» la fiecare probă şi a obţinut cea
mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului .
În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „ admis” candidatul
care are cea mai mare notă la proba de interviu (care cuprinde și probă practică).
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la proba practică este declarat
„admis” candidatul care are domiciliul in localitate.
În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior,
preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de inscriere ale candidaţilor şi

rezultatele obţinute la probele de concurs pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce
urmează a fi declarat „admis”.
Probele se înregistrează audio-video, și se transcriu pe suport optic.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea postului de
secretar vacant poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24
de ore de la afişare. Cererea de contestare a probei/concursului se denumește în mod
corespunzător și va avea atașat numele și prenumele complet al candidatului (ex.:
Contestatie_IONESCU_ION.pdf).

Înscrierea la concurs se face exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind
depuse prin transmiterea, în format electronic, scanate în format PDF (ataşamentele nu

trebuie
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depăşească
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10

Mb )

pe

adresa

de

e-mail

scoalapopricani@yahoo.com, până la data și ora precizate în graficul de concurs, respectiv
20.06.2022 , ora 12.00

ATENȚIE!
Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de
valabilitate, consemnat în acestea.
Candidaţii care depun dosarele de înscriere la concurs vor primi un e-mail prin care li se va
comunica numărul de înregistrare al cererii și se va confirma primirea documentelor (în
intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 16.00 ale fiecărei zile lucrătoare).
La solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate
deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale,
urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
Codul unic de identificare (de exemplu 234-1407) se compune din:
- numărul de înregistrare a cererii de înscriere: 234.
- prima zi de concurs ( 14.07.)

ATENŢIE!
Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs revine candidatului,
secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi dacă documentele
sunt corect întocmite sau scanate!

Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii
care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.
Documentele constitutive ale dosarului de înscriere depuse după data și ora precizate în
anunț, ori care sunt transmise la altă căsuță de e-mail decât cea menționată în anunț, nu vor
fi luate în considerare.
După expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs verifică
corectitudinea întocmirii dosarelor de înscriere a candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de
participare la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs,
cu precizarea condiţiilor neîndeplinite, se afişează la avizierul unităţii şi se postează p e pagina
de internet a unităţii.

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE ETAPE:
Selecția dosarelor:
✓ Proba scrisă – 50 de puncte
✓ Interviu – 50 de puncte
Candidații trebuie să obțină minim 5 de puncte la fiecare probă. 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.

Notă: Locul, datele și orele de desfășurare a probelor de concurs, pot suferi modificări,
în raport de activitățile specifice desfășurate la nivel unității organizatoare.
Precizǎri referitoare la finalizarea procedurii de concurs:
Candidatul declarat „Admis” depune, în cel mai scurt timp, următoarele documente la
secretariatul Școlii Gimnaziale Popricani, judetul Iaşi, astfel:

- în original:
✓ cererea de înscriere;
✓ C.V.- ul;
✓ cazierul

✓ adeverința de integritate
✓ carte de muncă
✓ adeverința medicală
- prezintă originalul pentru:
✓ copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului (însoţite în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile matricole, după
caz);

✓ copie a actului de identitate.
După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se
semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor
prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau
nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau
în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări
sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului
sau sunt plastifiate, ori nu se prezintă în termen de 30 de zile de la data înștiințării, se aplică
anularea concursului.
Documentele din dosarul de inscriere la concurs pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie
în care activităţile prevăzute la aliniatul precedent nu se mai realizează.

III. GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

Înscrierea la concurs se face exclusiv în format electronic, documentele necesare
fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, scanate în format .PDF (ataşamentele

nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb) pe adresa de e-mail
scoalapopricani@yahoo.com, până la data de 20.06.2022 , ora 16.00.
1. Selecția dosarelor depuse: 21.06.2022.
2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 21.06.2022 – ora 12:00

3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 21.06.2022- ora 12:30-18:00
4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 22.06.2022- ora 12:00
5. Susținerea probei scrise: 14.07.2022 – ora 09:00 (120 min)
6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 14.07.2022 – ora 11:30.
7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 14.07.2022 – orele 11:30-18:00.
8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 15.07.2022-ora 09:00.
9. Susținerea interviului: 15.07.2022 - ora 12:00 (60 min.)
10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 15.07.2022 - ora 16:00.
11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 15.07.2022 - ora 18:30 și
12.07.2022 - ora 12:00.
12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 16.07.2022 - ora 14:00.
13. Afișarea rezultatelor finale: 16.07.2022 – ora 15:00..
Cele două probe de concurs se desfășoară la sediul Școlii Gimnaziale Popricani, str. 1
Decembrie 1918, nr.149, loc.Popricani, jud. Iași.

IV. TEMATICA PENTRU CONCURS:
1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
2. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
3. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu
4. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a
adeverintelor
5. Arhivarea și circuitul documentelor
6. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
7. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)
8. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIIR)

V. BIBLIOGRAFIE:
•

OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de

învăţământ preuniversitar
•

OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de

studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; completat
cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4005/2018
•

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

•

Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi 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

şcolare;
•

HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;

•

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale

•

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

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
•

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 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•

Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
Alte informaţii de interes!

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot
obţine la tel: 0232297109 sau 0727352860 în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 - 15.00.

IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare folosind
adresa de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor
constitutive ale dosarelor de participare.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea
stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în
volum complet, susţinerea probelor de concurs.
Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi
făcute publice, prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet a
instituţiei www.scoalapopricani.ro, precum şi avizierul unităţii organizatoare, întrucât

comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceastǎ
modalitate.
ATENȚIE! În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind
mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor
postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate
de concurs.
În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentele de
identificare precizate şi un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră, nu va fi permis
accesul cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace
de calcul sau comunicare. Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele,
precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a
candidatului/candidaţilor în cauză.
Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei www.scoalapopricani.ro şi afişat la avizierul unităţii
începând cu data de 06.06.2022.
Candidații vor fi prezenți la sediul școlii, în ziua fiecărei probe, cu minim 30 de minute
înaintea începerii acestuia.

Comportamentul şi conduita:
✓ Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă
de copii, cât şi faţă de colegi.
✓
Cerinţe psihologice:
✓ Asumarea responsabilităţii;
✓ Rezistenţa la sarcini repetitive;
✓ Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

✓ Echilibru emotional;

Comisia de concurs:
Afișat astăzi, 06.06.2022, ora 16:00

