
ANUNȚ 

 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu”, cu sediul în str. Năbucului nr. 18, Sector 5, București, 

anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă, pe 

perioadă nedeterminată, de 1,00 normă Secretar-șef. 

  

Condiții generale: 

Poate ocupa un post contractual de conducere persoana care îndeplinește 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat 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. 

 

Condiţiile  specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale de conducere sunt: 

a) Studii superioare; 

b) Cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC ( excel, Word, Power Point, Internet 

explorere, etc) ; 

c) Conștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale; 

d) Cunoștințe privind administrarea resurselor umane; 

e) Noțiuni de comunicare și relații publice; 

f) Disponibilitate pentru program flexibil; 

g) vechime în specialitate – nu se solicita 

  

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs: 

  

Conform art. 6 al 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, pentru înscrierea la concurs 

candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului unitatii; 



b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este 

cazul); 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile actelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific; 

d) carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ 

sau în specialitatea studiilor, în copie, fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 

2011; 

e) cazierul judiciar; 

f) 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; 

g) curriculum vitae. 

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

  

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic Ion Barbu, până la 

data de 08.07.2022,  ora 14.00. 

  

Etape concurs 

  

Concursul va consta în următoarele etape: 

selecţia dosarelor – rezultat Admis / Respins 

probă scrisă -100 puncte 

interviu – 100 puncte 

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 de puncte la proba scrisă și 

minimum 70 de puncte la interviu. Se pot prezenta la proba de interviu doar candidații care au 

fost declarați admiși la proba scrisă. 

  

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Teoretic Ion Barbu 

  

Calendarul concursului 

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data desfăşurării 

1 Depunere dosare de înscriere 20.06.2022-08.07.2022 

2 Selecţie dosare de înscriere 11.07.2022 

3 Afișare rezultate selecție dosare 

Depunere contestaţii selecţiei dosare 

Afișare rezultate contestații selecție dosare 

11.07.2022 ora 12,00 

11.07.2022 intre orele 12.30 – 13.00 

11.07.2022 ora 16.00 

4 Proba scrisă 12.07.2022 ora – 09.00 

5 Afișare rezultate probă scrisă 12.07.2022 ora – 12.00 



Depunere contestații proba scrisă 

Afișare rezultate contestații proba scrisă 

12.07.2022, intre orele 12.00 – 14.00 

12.07.2022 ora 16.00 

6 Interviu 13.07.2022, ora 10.00 

7 Afișare rezultate Interviu 13.07.2022, ora 13.00 

8 Afișare rezultate finale 13.07.2022  ora 14.00 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 

 

1. Organizarea sistemului național de învățământ preuniversitar; 

2. Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar; 

3. Regimul actelor de studii; 

4. Duplicatele actelor de studii; 

5. Documentele școlare; 

6. Salarizare si încadrare; 

7. Acordarea burselor școlare, Euro 200, rechizite gratuite și a altor ajutoare sociale 

pentru elevi; 

8. Arhivarea si circuitul documentelor; 

9. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române; 

10. Cunoștinte de legislație privind emiterea si evidența a deciziilor, a adreselor 

oficiale și a adeverințelor; 

11. Contractul individual de muncă; 

12. Completarea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie pentru   concursul de ocupare a postului de Secretar-șef: 

 

1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii cu completările și modificările ulterioare; 

3. Ordinul nr. 585/2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al 

contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi 

solidarităţii sociale nr. 64/2003 

4. Ordinul nr. 5447 din 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu completările și modificările 

ulterioare ; 

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

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar cu 

completările și modificările ulterioare; 

6. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative; 

7. Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului; 



8. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

9. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare 

cu completările și modificările ulterioare; 

10. Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare 

şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat; 

11. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 

12. Ordinul nr. 1350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale 

care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la Ordonanţa 

Guvernului nr. 11/2007; 

13. Ordinul nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea 

prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi unităţile conexe; 

14. Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată; 

15. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu completările și 

modificările ulterioare; 

16. Hotărârea nr. 286/2011 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; 

17. Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare; 

18. Ordinul nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

19. Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

20. Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 

de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora 

21. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

22. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate; 

23. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:  

o TITLUL Dispozitii generale: 

▪ CAPITOLUL I Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 

o TITLUL IV Impozitul pe venit: 

▪ CAPITOLUL III Venituri din salarii şi asimilate salariilor 



o TITLUL V Contribuţii sociale obligatorii: 

▪ CAPITOLUL II - Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului 

asigurărilor sociale de stat 

▪ CAPITOLUL III - Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

▪ CAPITOLUL IX - Contribuția asiguratorie pentru muncă 

24. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

25. Legea dialogului social nr. 62/2011; 

26. Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021 

27. Contract colectiv de munca la nivelul grupului de unitati al I.S.M.B; 

28. Ordinul nr. 3551/2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea 

gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în 

sesiunea 2022; 

29. Ordinul nr. 3498/2022 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de 

vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi alte 

instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022 

30. Ordinul nr. 5578/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-

2023. 

 

 

Director, 

Romeo Aurelian Clinciu 

 


