ANUNȚ IMPORTANT!!!

DATORITĂ INTRĂRII ȘCOLII ÎN SCENARIUL
ROȘU DE FUNCȚIONARE CA URMARE A
CREȘTERII NUMĂRULUI DE ÎMBOLNĂVIRI CU
NOUL CORONAVIRUS, ÎNCEPÂND DIN DATA
DE 7.10.2020 PÂNĂ ÎN DATA DE 20.10.2020,
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE SECRETAR, CARE URMA SĂ SE
DESFĂȘOARE ÎNCEPÂND CU DATA DE
14.10.2020, SE AMÂNĂ, AVÂND DATA DE
ÎNCEPERE 21.10.2020.
RELAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON
0264/598542 SAU PE MAIL LA ADRESA
liceulvictorbabes@yahoo.com
NE CEREM SCUZE PENTRU EVENTUALELE
NEPLĂCERI CREATE ȘI VĂ MULȚUMIM
PENTRU ÎNȚELEGERE!
ANUNŢ CONCURS SECRETAR ȘCOALĂ (1 normă)
Liceul Teoretic Victor Babeș Cluj Napoca organizeazã, la sediul său din municipiul Cluj
Napoca, str. Meseriilor nr.20, jud. Cluj, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de
SECRETAR ȘCOALĂ (1 normă), pe perioadă nederminată.

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- studii: superioare de lungă/scurtă durată
- vechime în muncă: minim 3 ani
-cunoștințe de operare (Edusal, Revisal, Word, Excel, poșta electronică, etc)
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisă în data de 14.10.2020 ora 9.00
- Proba practică în data de 16.10.2020 ora 9.00
- Interviu în data de 16.10.2020 ora 15.00Dosarele se vor depune la secretariatul școlii, în
perioada 5 – 9 octombrie 2020, în intervalul orar 11.00-13.00
Date de contact : secretariat Liceul Teoretic Victor Babeș
telefon: 0264598542, mail-liceulvictorbabes@yahoo.com
1. CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exercițiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 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 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.
2. CONDIŢIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
a.Studii superioare de lungă/scurtă durată
b.Vechime în muncă minim 3 ani;
c.Cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar;
d.Cunoştinţe specifice postului (comunicare şi relaţii publice, elaborare, redactare şi arhivare
documente, etc) ;
e.Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (Word, Excel, poșta electronică, etc) ;
f.Disponibilitate la timp de lucru prelungit ;
g.Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, SIIR,
REVISAL;
h.Cunoștințe privind managementul elevilor.

PROCEDURA DE ORGANIZARE
I.1. POST VACANT SECRETAR ȘCOALĂ (1 normă)
FIȘA DE POST
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de invăţămant;
- de reprezentare a unităţii şcolare.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
1.2. Implicarea in proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei in vigoare.
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1. Organizarea documentelor oficiale.
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic
auxiliar, personal nedidactic). Inregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor in
programele de salarizare şi REVISAL.
2.4. Intocmirea 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 către 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 in carieră.
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII
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. Indeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta
din necesitatea derulării in bune condiţii a atribuţiilor aflate in sfera sa de responsabilitate.
5.4. Respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate in cadrul unităţii de invăţămant.
II. ALTE ATRIBUŢII
In funcţie de nevoile specifice ale unităţii de invăţămant, salariatul este obligat să indeplinească
şi alte sarcini repartizate de angajator, in condiţiile legii:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Răspunderea disciplinară:
Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzător atrage după
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

I.2. BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. OUG 21/2012 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale
3. Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.
12/2015)
4. Legea 138/2013 privind modificarea Legii 16/ 1996. Legea Arhivelor Naționale
5. Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016
6. Legea nr.284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice
7. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG
57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
8. Legea nr. 63/ 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și
didactic auxiliar
9. HG 38/27.01.2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3, 4 alin. 3 din OUG 57/2015
10. H.G.286/2011 privin stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade și
trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
11. H.G.250/1992, actualizată, privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din
administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
12. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic
emise în aplicarea prevederilor Legii 1/ 2011 Legea Educației Naționale aprobate cu Ordinul
5559/ 7.10.2011
13. Legea 263/2010, acrualizată, privind sistemul unitar de pensii publice
14. Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
15. Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme
Metodologice din 07.02.2002
16. Legea nr.677/21.11.2001(actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
17. Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile
și instituțiile publice.
18. Ordin nr. 3844/24.05. 2016 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii
si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
19. Ordinul nr. 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar
20. Ordinul 3470/ 7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind aprobarea
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
21. Legea 126/ 2002 pentri aprobarea Ordinului 33/ 2001 privind acordarea de rechizite școlare
22. HG 1294/ 2004 - acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
23.
24. Regulament privind regimul ștampilelor și sigiliilor

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

