
1 

 

                         Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia 
                          
                         Str. Toporașilor,  Nr. 18          T/F: 0258.835.093 
                         Alba Iulia, 510056                   E: eminescu1980@yahoo.com 
 
 
Nr. 1156/28.09.2020 

A N U N Ț 

 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, județul Alba, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de 
secretar-1/2 normă, în baza HG 286/2011, a HG 1027/2014 și O.G. 90/2017 cu 
modificările și completările ulterioare, la sediul școlii din Alba Iulia, str. Toporașilor, 
nr.18, în data de 19.10. 2020, ora 900-proba scrisă  și 19.10.2020, ora 1200-interviu. 
 Dosarele de concurs se depun în perioada 28.09.2020-9.10.2020, la sediul școlii, 
între orele 9:00-13:00. 
 1. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS 
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice; 
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul,  sau, după caz, o adeverință care 
să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
f)adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; 
g)curriculum vitae; 
h)alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
 În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecția 
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 Actele prevăzute la lit.b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea 
verificării conformității copiilor cu acestea. 
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2. CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
SECRETAR 

 
-să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
-să cunoască limba română, scris și vorbit; 
-să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
-să fie în capacitate deplină de exercițiu; 
-starea de sănătate să fie corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de către unitățile medicale 
abilitate; 
-să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
-să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau 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. 

3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
SECRETAR 
-studii superioare; 
-vechime în muncă-minim 3 ani; 
-cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, SIIIR,  navigare Internet); 
-disponibilitate pentru program flexibil; 
-spirit de echipă și organizatoric; 
-capacitate de gestionare a timpului și priorităților; 
-cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză/franceză), noţiuni de 
bază(citit, scris, vorbit); 
-abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare. 
 4. ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa 
postului) 
- Respectarea planurilor manageriale ale şcolii; 
- Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului; 
- Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare; 
- Folosirea tehnologiei informatice din dotare; 
- Organizarea documentelor oficiale; 
- Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor; 
- Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii; 
- Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în 

programele , SIIIR, EDUSAL, REVISAL, ADLIC, RESURSE UMANE etc. 
- Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului; 
- Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment; 
- Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 
- Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 
- Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră; 
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- Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul Scolar; 
- Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii; 
- 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; 

- Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 
muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 
învăţământ. 
 
 
5. COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ 
- Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă 
de copii, cât şi faţă de colegi. 
6. CERINŢE PSIHOLOGICE 
- Asumarea responsabilităţii; 
- Rezistenţa la sarcini repetitive; 
- Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare; 
- Echilibru emotional. 
 
7. PROBE DE CONCURS 
 Probă scrisă 
 -data probei scrise: 19.10.2020, ora 900; 
Interviu 
 -data interviului: 19.10.2020,ora 1200 ; 
 Locul desfășurării probelor de concurs: Ș coala Gimnazială ”Mihai Eminescu” 
din Alba Iulia; 

Calendarul desfășurării concursului: 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL  ORAR 
Depunerea dosarelor 28.09.2020-9.10.2020 9-13 
Selecția dosarelor admise 12.10.2020 8-12 
Afișarea dosarelor admise 12.10.2020 12 
Contestații dosare 12.10.2020 12-16 
Afișarea rezultatelor contestațiilor 13.10.2020 14 
Proba scrisă 19.10.2020 9 
Interviul 19.10.2020 12 
Afișarea rezultatelor finale 20.10.2020 14 
Depunerea contestațiilor 21.10.2020 9-13 
Afișarea rezultatelor finale, după 
contestații 

21.10.2020 14 
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8. TEMATICA PENTRU CONCURS 
a) Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar; 
b) Actele de studii şi documentele şcolare; 
c) Salarizare; 
d) Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare financiare pentru elevi; 
e) Circuitul documentelor; 
f) Întocmirea şi gestionarea bazelor de date SIIIR, EDUSAL, REVISAL. 
 
9. BIBLIOGRAFIE 
a) Legea nr 1/ 2011- Legea Educației Naționale cu completările si modificările 
ulterioare; 
b) Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020; 
d) ORDIN nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 
e) H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență 
a salariaților, cu modificările și completările ulterioare; 
f) HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200” cu modificările şi 
completările ulterioare; 
g) Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în 
învăţământul preuniversitar de stat; 
h) Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Relații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii și la telefon 0258/835093. 
 
                                                  Director, 

                                  prof. Boian Ioan Daniel 


