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ANUN�
�COALA GIMNAZIALĂ NR1 BORLA ORGANIZEAZĂ CONCURS

Pentru ocuparea postului de secretar �colar debutant 0,5 normă 
-pe perioadă determinată-

Concursul va avea loc în data de 30.03.2015 ora 1300 la sediul unită�ii.
Dosarele se depun la sediul unită�ii până la data de 19.03.2015 între orele 900-1300

Actele necesare în dosar:
- cerere de înscriere pentru concurs
- Curriculum vitae
- copia după actele de studiu
- copie după actul de identitate
- copie carnet de muncă sau adeverin�ă din care atestă vechimea în muncă �ă în 

specialitate
- adeverin�ă medicală care atestă starea de sănătate
- cazier judiciar

Condi�ii generale pentru ocuparea postului:
- are cetă�enia română, cetă�enia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apar�inând Spa�iilor Economic European �i domiciliul în România;
- cunoa�te limba româna scris �i vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerci�iu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverin�ei medicale eliberată de medicul de familie sau de unită�ile sanitare 
abilitate;

- îndepline�te condi�iile de studii �i condi�iile specifice;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr�irea unei infrac�iuni contra umanită�ii, 

contra statului ori contra autorită�ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justi�iei, de fals ori a unor fapte de corup�ie sau a unei 
infrac�iuni săvâr�ite cu inten�ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
func�iei, cu excep�ia situa�iei în care a intervenit reabilitarea.

Condi�ii specifie pentru ocuparea postului:
- studii superioare
- cuno�tin�e operare PC (Word, Excell, Edusal, Revisal, SIIIR)
- cuno�tin�e economice constituie avantaj
- vechime în domeniu cel pu�in 1 an

Concursul constă din  3 etape :
- selec�ia dosarelor de înscriere  20.03.2015
- proba scrisă �i proba practică;   30.03.2015  ora 1300

- interviu 30.03.2015 
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TEMATICA CONCURSULUI:
Contractul individual de muncă
Încadrarea personalului didactic în anul �colar 2014-2015
Actele de studii �i documentele �colare în învă�ământul preuniversitar
Func�iile didactice �i didactice-auxiliare din învă�ământul preuniversitar
Cuno�tin�e de operare pe calculator
Cuno�tin�e generale de gramatică �i ortografie a limbii române
Cuno�tin�e de legista�ie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficilae �i a adeverin�elor

BIBLIOGRAFIE:
LEGEA EDUCA�IEI NA�IONALĂ 1/2011
LEGEA-CADRU NR. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările �i completările ulterioare
LEGEA 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a  personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ
OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale 
ORDINUL 5559/2011 privind aprobarea Metodologiei privind efectuarea concediului de 
odihnă al personalului didactic din învă�ământ
LEGEA 53/2003 CODUL MUNCII cu modificările �i completările ulterioare 
ROFUIP nr. 5115/2014
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