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 În conformitate cu HG 1027 / 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,

 COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE TITULESCU”
9, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacant de:

 SECRETAR II (S) – 1 normă, personal contractual pe 

I. Condiţii generale de participare la concurs: poate candida persoana care îndeplineşte  condiţiile 
prevăzute la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Regulamentului – cadru privind stabilirea princip
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 publ

a) Are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitatea deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care c

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 postului 

scos la concurs; 
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvâr
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 

II. Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru participarea la concurs:
- Nivelul studiilor – studii 
- Vechimea în  specialitate 
- cunoştinţe operare P.C. 
- Atribuţii conform fişei postului (se va preciza şi programul de lucru).

III. Probele de concurs: 
- Probă scrisă – punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;
- Probă practică - punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;
- Probă interviu - punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;

 Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei
proba practică. 
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ANUNŢ 

În conformitate cu HG 1027 / 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,

AŢIONAL „NICOLAE TITULESCU” , cu sediul în Pucioasa, strada Bulevardul Trandafirilor nr. 
9, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacant de:

personal contractual pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale de participare la concurs: poate candida persoana care îndeplineşte  condiţiile 
prevăzute la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare

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 publ

Are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
Are capacitatea deplină de exerciţiu; 
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;
Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului 

nată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru participarea la concurs:
studii superioare; 

specialitate de minim  4 ani (secretar: şcoală, liceu, colegiu)
cunoştinţe operare P.C. – Word şi Excel 
Atribuţii conform fişei postului (se va preciza şi programul de lucru).

punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;
punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;
punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi la 

Pucioasa, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

În conformitate cu HG 1027 / 2014 pentru modificarea şi completarea 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 

, cu sediul în Pucioasa, strada Bulevardul Trandafirilor nr. 
9, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacant de: 

perioadă nedeterminată 

Condiţii generale de participare la concurs: poate candida persoana care îndeplineşte  condiţiile 
prevăzute la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 

iilor 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, şi anume: 

andidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului 

nată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

şite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru participarea la concurs: 

(secretar: şcoală, liceu, colegiu); 

Atribuţii conform fişei postului (se va preciza şi programul de lucru). 

punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte; 
punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte; 
punctaj maxim 100 puncte, punctaj minim 50 de puncte;  

candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi la 
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IV. Calendarul de desfăşurare a concursului:
 Dosarele de concurs se vor depune la sediul Colegiului Naţional

Trandafirilor, nr. 9, judeţul Dâmboviţa, 
în intervalul orar 9.00 -
- Selecţia dosarelor de înscriere

de participare la concurs, în ziua de 13 ianuarie 2020. Afişarea 
în data de 13 ianuarie 2020, până cel târziu la ora 14,00. Comisia de concurs selectează 
dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, iar candidaţii vor fi declaraţi „ADMIS”  
sau „RESPINS”. În cazul candidaţ
respingerii. 

- Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
instituţiei, în data de 14 ianuarie 2020, în intervalul orar 9,00 
afişează la sediul unităţii în data de 14 ianuarie 2020, până la ora 16.00.

- Proba scrisă se va desfăşura la data de 16 ianuarie 2020, ora 9,00,
Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei în data de 16 
ora 14,00 

- Contestaţiile la proba scrisă
16.00, se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii, în aceiaşi zi, până la ora 18,00.

- Proba practică va avea loc în data
aceiaşi zi , cel târziu la ora 13,00.

- Contestaţiile la proba practică
orar 13,00 – 15,00, se soluţionează şi se afişează la
16,00. 

- Proba interviu va avea loc în data de 17.01.2020, ora 16,00, iar rezultatele la această probă se 
vor afişa în aceeaşi zi, cel târziu până la ora 18,00.

- Contestaţiile la proba de interviu
intervalul orar 9,00 
ora 12,00. 

- Rezultatele finale se vor afişa în data de 20.01.2020 la sediul instituţiei, până la ora 16,00.
- Prezentarea la post a candidatului declarat ADMIS este de 15 zile calendaristice de la data 

afişării. 
V. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Pentru înscrierea la concurs
documente: 

1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz şi 

documentul original; 
3. Copia certificatului de căsătorie (unde este cazul) şi documentul original;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
documentele originale; 

5. Copia carnetului de muncă şi documentul original sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în 
muncă, în meserie  şi / sau în specialitatea studiilor;
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Calendarul de desfăşurare a concursului: 

se vor depune la sediul Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa, B
Trandafirilor, nr. 9, judeţul Dâmboviţa, în perioada 30 decembrie 2019 

-  14.00. 
Selecţia dosarelor de înscriere se va realiza pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice 
de participare la concurs, în ziua de 13 ianuarie 2020. Afişarea rezultatelor selecţiei va avea loc 
în data de 13 ianuarie 2020, până cel târziu la ora 14,00. Comisia de concurs selectează 
dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, iar candidaţii vor fi declaraţi „ADMIS”  
sau „RESPINS”. În cazul candidaţilor declaraţi „Respins”, se va / vor preciza şi motivul / motivele 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
instituţiei, în data de 14 ianuarie 2020, în intervalul orar 9,00 – 12,00, se soluţio
afişează la sediul unităţii în data de 14 ianuarie 2020, până la ora 16.00.
Proba scrisă se va desfăşura la data de 16 ianuarie 2020, ora 9,00,
Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei în data de 16 

Contestaţiile la proba scrisă se depun la sediul instituţiei, în data de 16.01.2020, până la ora 
16.00, se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii, în aceiaşi zi, până la ora 18,00.

va avea loc în data de 17 ianuarie 2020, ora 9,00, iar rezultatele se vor afişa în 
aceiaşi zi , cel târziu la ora 13,00. 
Contestaţiile la proba practică se depun la sediul instituţiei, în data de 17.01.2020, în intervalul 

15,00, se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii, în aceiaşi zi, până la ora 

va avea loc în data de 17.01.2020, ora 16,00, iar rezultatele la această probă se 
vor afişa în aceeaşi zi, cel târziu până la ora 18,00. 
Contestaţiile la proba de interviu se depun la sediul instituţiei, în data de 20.01.2020, în 
intervalul orar 9,00 – 11,00, se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii, în aceiaşi zi până la 

Rezultatele finale se vor afişa în data de 20.01.2020 la sediul instituţiei, până la ora 16,00.
ntarea la post a candidatului declarat ADMIS este de 15 zile calendaristice de la data 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

Cerere de înscriere la concurs; 
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz şi 

tului de căsătorie (unde este cazul) şi documentul original;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

 
Copia carnetului de muncă şi documentul original sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în 
muncă, în meserie  şi / sau în specialitatea studiilor; 

Pucioasa, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

„Nicolae Titulescu” Pucioasa, B.dul 
30 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020 inclusiv, 

se va realiza pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice 
rezultatelor selecţiei va avea loc 

în data de 13 ianuarie 2020, până cel târziu la ora 14,00. Comisia de concurs selectează 
dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, iar candidaţii vor fi declaraţi „ADMIS”  

lor declaraţi „Respins”, se va / vor preciza şi motivul / motivele 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la sediul 
12,00, se soluţionează şi se 

afişează la sediul unităţii în data de 14 ianuarie 2020, până la ora 16.00. 
Proba scrisă se va desfăşura la data de 16 ianuarie 2020, ora 9,00, la sediul instituţiei. 
Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei în data de 16 ianuarie 2020, până la 

se depun la sediul instituţiei, în data de 16.01.2020, până la ora 
16.00, se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii, în aceiaşi zi, până la ora 18,00. 

de 17 ianuarie 2020, ora 9,00, iar rezultatele se vor afişa în 

se depun la sediul instituţiei, în data de 17.01.2020, în intervalul 
sediul unităţii, în aceiaşi zi, până la ora 

va avea loc în data de 17.01.2020, ora 16,00, iar rezultatele la această probă se 

l instituţiei, în data de 20.01.2020, în 
11,00, se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii, în aceiaşi zi până la 

Rezultatele finale se vor afişa în data de 20.01.2020 la sediul instituţiei, până la ora 16,00. 
ntarea la post a candidatului declarat ADMIS este de 15 zile calendaristice de la data 

candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz şi 

tului de căsătorie (unde este cazul) şi documentul original; 
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului şi 

Copia carnetului de muncă şi documentul original sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în 
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6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecede
incompatibil cu funcţia pentru care candidează
admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până 

7. 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; se va utiliza formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii şi va conţine, în 
clar, numărul, data, numele emit

8. Curriculum vitae; 
9. Declaraţie prin care candidatul îşi exprimă în mod expres consimţământul ca 

datele de identificare cu caracter personal pentru concurs.
10. Opis ( 2 exemplare, unul rămâne la dosar şi unul se returnează candidatului);
11. Un dosar de încopciat. 

OBSERVAŢII: 

 La momentul depunerii dosarului
documentele menţionate de la 1 la 5, conformitatea cu originalul şi va înapoia candidatului 
documentele originale. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa, 
B.dul Trandafirilor nr. 9; 

Telefon: 0245760489; 

e-mail: nicolaetitulescu2005

Persoane de contact: Ec. Ionela Casandroiu 
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Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecede

cu funcţia pentru care candidează; în cazul depunerii declaraţiei, candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
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 

abilitate; se va utiliza formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii şi va conţine, în 
clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia; 

Declaraţie prin care candidatul îşi exprimă în mod expres consimţământul ca 
datele de identificare cu caracter personal pentru concurs. 
Opis ( 2 exemplare, unul rămâne la dosar şi unul se returnează candidatului);

 

La momentul depunerii dosarului de înscriere, secretarul comisiei va certifica, pentru 
documentele menţionate de la 1 la 5, conformitatea cu originalul şi va înapoia candidatului 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa, 

nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

Ec. Ionela Casandroiu – administrator financiar şef – 

Pucioasa, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
; în cazul depunerii declaraţiei, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
la data desfăşurării primei probe a concursului; 

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 

abilitate; se va utiliza formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii şi va conţine, în 

Declaraţie prin care candidatul îşi exprimă în mod expres consimţământul ca instituţia să folosească 

Opis ( 2 exemplare, unul rămâne la dosar şi unul se returnează candidatului); 

comisiei va certifica, pentru 
documentele menţionate de la 1 la 5, conformitatea cu originalul şi va înapoia candidatului 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa, 

 0727791944 
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TEMATICĂ PENTRU CONCURS
Documente  specifice managementului resurselor 
umane 
Salarizarea personalului din invăţămantul 
preuniversitar 
Condiţii de ocupare a posturilor didactice din 
învăţămantul preuniversitar; etape de mobilitate; 
angajare personal didactic de predare
Acte studii, documente şcolare 

REVISAL 

Arhivarea documentelor 

Burse 

SIIIR 

Alocaţii 

Formaţiuni de studiu 
Managementul unităţilor de învăţămant
Compartimente  
Elevi 
Transferuri 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS: 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS BIBLIOGRAFIE
Documente  specifice managementului resurselor Legea 1 / 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare
Salarizarea personalului din invăţămantul Legea 153 / 2017 – privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri  publice 
Condiţii de ocupare a posturilor didactice din 
învăţămantul preuniversitar; etape de mobilitate; 
angajare personal didactic de predare 

Ordinul 5259/2019 – Metodologia 
mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţămantul preuniversitar în anul şcolar
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice nr. 3844/24.05.2016 pentru  aprobarea 
Regulamentului  privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor şcolare gest
învăţământul preuniversitar
Ordin Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4005/ 
25.06.2018 
HG 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor 
Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Legea 16 / 1996 Legea Arhivelor Naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Educaţiei şi 
4839/2004 privind criteriile specific şi metodologia de 
acordare a a sprijinului financiar în cadrul Programului 
naţional de protecţie social
modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 3480 / 26.03.2018 privind modificarea 
anexei la Ordinul ministrului educaţiei , cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţămantul preuniversitar de stat.
Servicii de gestiune complete  a activitatilor  
siatemului educaţional preuniversitar d.p.d.v. 
operaţional, tehnic, administrativ
Legea nr. 61/1993 privind alocaţiile de stat pentru 
copii cu modificările şi completările ulterioare;

Managementul unităţilor de învăţămant 
OMENCS nr. 5079/ 2016 privind ROFUIP
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3027/ 2018 
pentru modificarea şi completarea Ane
Regulament cadru de organi
unităţilor de învăţămant preuniversitar la 
5079 / 2016 privind aprobarea ROFUIP
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BIBLIOGRAFIE 
Legea Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
privind salarizarea personalului 

Metodologia – cadru privind 
personalului didactic de predare din 

învăţămantul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

nr. 3844/24.05.2016 pentru  aprobarea 
regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile din 
ntul preuniversitar+ Anexa; 

Ordin Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4005/ 

HG 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a 

53/2003 Codul Muncii cu modificările şi 

Legea 16 / 1996 Legea Arhivelor Naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare; 

ducaţiei şi Cercetării nr. 
criteriile specific şi metodologia de 

acordare a a sprijinului financiar în cadrul Programului 
naţional de protecţie socială “Bani de liceu” cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Ordin nr. 3480 / 26.03.2018 privind modificarea 

ministrului educaţiei , cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

din învăţămantul preuniversitar de stat. 
Servicii de gestiune complete  a activitatilor  

caţional preuniversitar d.p.d.v. 
tehnic, administrativ şi strategic 

Legea nr. 61/1993 privind alocaţiile de stat pentru 
copii cu modificările şi completările ulterioare; 
OMENCS nr. 5079/ 2016 privind ROFUIP 
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3027/ 2018 
pentru modificarea şi completarea Anexei – 
Regulament cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţămant preuniversitar la OMENCS nr. 
5079 / 2016 privind aprobarea ROFUIP 
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În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu 

completarile si modificarile ulterioare, 
General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat 
prin O.S.G.G. nr. 200/2016 , în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a 
contractelor individuale de muncă cu numărul 
prezenta fişă a postului: 
 
 Numele şi prenumele :  
 Specialitatea: SECRETAR  
 Denumirea postului: SECRETAR
 Decizia de numire: .................
 Încadrarea: . SECRETAR II (S)
 
Cerinţe: 
- studii: S 
- studii specifice postului: S-  
- vechime învăţămant la data de: minim 4  ani
- vechime în muncă la data de: minim 4  ani
 
 
Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; secretar sef, administrat
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a  unităţii şcolare.
 
                  Doamna/ domnul---------------------------------
înregistrat la Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă, mă oblig să respect următoarele 
atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore / săptămână, corespunzătoare unei părţi din 
salariul de bază, stabilite la data de.......................
 
SPECIFICATIILE POSTULUI 

 NIVEL DE STUDII: superioare
 CURSURI DE PREGĂTIRE:  
 EXPERIENŢĂ: _ 
 CUNOŞTINŢE  NECESARE 

Cunoştinţe operare MS Office (Excel, Word, etc.)
OBLIGAŢII GENERALE 
 obligaţia de a îndeplini sarcinile de
 obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si în contractul individual de munca;
 obligaţia de fidelitate faţă de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu;
 obligaţia de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
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FIȘA POSTULUI SECRETAR 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu 
completarile si modificarile ulterioare, standardul nr. I din Ordinul nr.400 din 12 iunie 2015 al Secretarului 

Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat 
în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a 

contractelor individuale de muncă cu numărul ........................., se încheie astăzi,..................................., 

SECRETAR II (S) 
Decizia de numire: ................. 

(S). 

minim 4  ani 
minim 4  ani 

ierarhice de subordonare: director; director adjunct; secretar sef, administrator financiar sef
de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
de reprezentare a  unităţii şcolare. 

---------------------------------,  posesor/posesoare  a Contractului In
ță a contractelor individuale de muncă, mă oblig să respect următoarele 

atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore / săptămână, corespunzătoare unei părţi din 
de........................ 

superioare 

Cunoştinţe operare MS Office (Excel, Word, etc.) 

obligaţia de a îndeplini sarcinile de serviciu; 
obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si în contractul individual de munca;
obligaţia de fidelitate faţă de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu; 

respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate; 
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În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu 
nr.400 din 12 iunie 2015 al Secretarului 

Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat 
în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a 

, se încheie astăzi,..................................., 

or financiar sef 
de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

posesor/posesoare  a Contractului Individual de Muncă 
ță a contractelor individuale de muncă, mă oblig să respect următoarele 

atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore / săptămână, corespunzătoare unei părţi din 

obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si în contractul individual de munca; 
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 obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
CERINŢE  PENTRU EXERCITARE 

 Atenţie concentrată şi distributivă;
 Spirit organizatoric; 
 Echilibru emoţional; 
 Capacitate de a lucra cu oamenii;
 Rezistenţă mare la stres; 
 Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare.

 
I.  ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 
1.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului
- asigură funcţionarea secretariatului pentru 
persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director
administrație 
1.3.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare
- întocmeşte diverse situaţii de secretariat.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1.Organizarea documentelor oficiale
- întocmeşte statele de plată pentru acordarea burselor şcolare;
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.
- primirea spre arhivare a documentel
2.3.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
- completează fişele matricole, documente şcolare
- raspunde de eliberarea actelor de studii absolventilor în lipsa secretarului şef 
 
2.6. ASIGURĂ RESPECTAREA LEGISLAŢIEI LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT.

1. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului personalului didactic şi a Legii Învăţământului;
2. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare; 
3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei pr
4. Alte norme metodologice aplicabile unităţilor de învăţământ;

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
- afişează la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările
educaţiei.   
- sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate.
 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
4.1.Formare profesionala şi dezvoltare în carieră
- manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar
-participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar 
5. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful 
necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate
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obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

Atenţie concentrată şi distributivă; 

Capacitate de a lucra cu oamenii; 

Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare. 

 

1.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 
asigură funcţionarea secretariatului pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de 

1.3.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 
se situaţii de secretariat. 

2.1.Organizarea documentelor oficiale. 
întocmeşte statele de plată pentru acordarea burselor şcolare; 

2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 
primirea spre arhivare a documentelor in lipsa secretarului sef 

2.3.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 
completează fişele matricole, documente şcolare 
raspunde de eliberarea actelor de studii absolventilor în lipsa secretarului şef  

LEGISLAŢIEI LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT. 
Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului personalului didactic şi a Legii Învăţământului;
Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare;  
Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei privind: Regulamentului actelor de studii;
Alte norme metodologice aplicabile unităţilor de învăţământ; 

 
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

afişează la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile aplicării legii 

sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
4.1.Formare profesionala şi dezvoltare în carieră. 

pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire 
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar. 
participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar  

5. 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

Pucioasa, jud. Dâmbovița 
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elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte 
în baza hotărârii consiliului de 

Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului personalului didactic şi a Legii Învăţământului; 

ivind: Regulamentului actelor de studii; 

legislative apărute şi metodologiile aplicării legii 

ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din 
necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 
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- în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învă
repartizate de angajator, în condiţiile legii.
5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate 
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
- se documentează, participă la instruiri şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi nu are 
accidente de muncă. 
6.CONDUITA PROFESIONALĂ 
Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

1. Utilizarea unui limbaj civilizat, politico
2. Prezentarea la serviciu întro ţinută decentă;  
3. Respectarea şefilor, a colegilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;
4. Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc rela

armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii.
         Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

1. Manifestarea spiritului de echipă 
2. Asumarea responsabilită

 
7. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
7.1.Legat de activităţile specifice, răspunde de:

1. Calitatea raportărilor şi a informărilor;
7.2 .LEGAT DE DISCIPLINA MUNCII, RĂSPUNDE DE:

1. îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate; 
2. păstrarea confidenţialităţi
3. utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul instituţiei publice;
4. respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său; 

7.3.OBLIGAŢII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la 

echipamentele de lucru;
2. să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s

integritatea fizică; 
3. să respecte instrucţiunile proprii de sănătate si securitate in munca la locul de muncă;
4. să menţină curăţenia la locul de muncă;
5. să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăţii;
6. să nu fumeze decât în locurile speci
7. să respecte disciplina la locul de muncă;
8. să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă;
9. să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de muncă 

şi să nu schimbe starea de fapt a ev
limita efectele produse de eveniment;

10. să-şi însuşească măsurile de sănătate si securitate in munca;
 
7.4.OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR:

1. sa respecte regulile si masurile de apărare
forma, de seful compartimentului;
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în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi al

repartizate de angajator, în condiţiile legii. 
5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate 
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

participă la instruiri şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi nu are 

și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 
Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane
Prezentarea la serviciu întro ţinută decentă;   
Respectarea şefilor, a colegilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;
Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc rela
armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii. 

și promovarea deontologiei profesionale. 
Manifestarea spiritului de echipă  
Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce revin;

ILE POSTULUI: 
7.1.Legat de activităţile specifice, răspunde de: 

Calitatea raportărilor şi a informărilor; 
7.2 .LEGAT DE DISCIPLINA MUNCII, RĂSPUNDE DE: 

îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate; 
păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de instituţie publică;
utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul instituţiei publice; 
respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său; 

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la 
echipamentele de lucru; 
să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s

să respecte instrucţiunile proprii de sănătate si securitate in munca la locul de muncă;
să menţină curăţenia la locul de muncă; 
să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăţii; 
să nu fumeze decât în locurile special amenajate; 
să respecte disciplina la locul de muncă; 
să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă; 
să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de muncă 
şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai dacă aceasta se impune, pentru a 
limita efectele produse de eveniment; 

şi însuşească măsurile de sănătate si securitate in munca; 

7.4.OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR: 
sa respecte regulile si masurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice 
forma, de seful compartimentului; 
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țământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini 

5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate 

participă la instruiri şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi nu are 

țiilor interumane 

Respectarea şefilor, a colegilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor; 
Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile interumane, 

ții personale în soluţionarea sarcinilor ce revin; 

îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;  
i informaţiilor şi a documentelor legate de instituţie publică; 

respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;  

să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la 

să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol viaţa sau 

să respecte instrucţiunile proprii de sănătate si securitate in munca la locul de muncă; 

să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de muncă 
enimentului, decât numai dacă aceasta se impune, pentru a 

împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice 
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2. sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum si celor date de 
administrator; 

3. sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neau
apărare împotriva incendiilor;

4. sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor 
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiin
incendiu, precum si orice defecţiune sesizata la sistemele si instalaţiile de apărare împotriva 
incendiilor; 

5. sa acţioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu;

6. sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informaţiile de care are cunoştinţa, referitoare la 
producerea incendiilor. 

 
7.5. AUTORITATEA POSTULUI: 

1. Semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate;
2. Semnează toate documentele care 
3. Solicită documentaţie de specialitate şi consultanţă în domeniul compartimentului secretariat.
4. Utilizează echipamente/consumabile/materiale şi calculatorul puse la dispoziţie de instituţie;

8. În vederea implementării Sistemului Informatic Integrat al învăţământului din Romania la nivelul unităţii 
şcolare are atribuţii privind: 

1. Planul de şcolarizare;
2. Managementul unităţilor de învăţământ; 
3. Managementul elevului;
4. Datele statistice

 
II. ALTE ATRIBUŢII.  
 În funcţie  de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini  şi alte sarcini 
repartizate de angajator, prin decizia directorului, fiind  obligat precum şi să respecte normele, procedurile de 
sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile 
 
Răspunderea disciplinară:  
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea 
corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
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sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum si celor date de 

sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor si instalaţiilor de 
apărare împotriva incendiilor; 
sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor 
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiin
incendiu, precum si orice defecţiune sesizata la sistemele si instalaţiile de apărare împotriva 

sa acţioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu; 
sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informaţiile de care are cunoştinţa, referitoare la 

 

Semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate;
Semnează toate documentele care necesită semnătura secretarului; 
Solicită documentaţie de specialitate şi consultanţă în domeniul compartimentului secretariat.
Utilizează echipamente/consumabile/materiale şi calculatorul puse la dispoziţie de instituţie;

mului Informatic Integrat al învăţământului din Romania la nivelul unităţii 

Planul de şcolarizare; 
Managementul unităţilor de învăţământ;  
Managementul elevului; 
Datele statistice 

specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini  şi alte sarcini 
repartizate de angajator, prin decizia directorului, fiind  obligat precum şi să respecte normele, procedurile de 
sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii   

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea 
corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

Pucioasa, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum si celor date de 

torizate ale sistemelor si instalaţiilor de 

sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor 
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 
incendiu, precum si orice defecţiune sesizata la sistemele si instalaţiile de apărare împotriva 

sa acţioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul apariţiei oricărui 

sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informaţiile de care are cunoştinţa, referitoare la 

Semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate; 

Solicită documentaţie de specialitate şi consultanţă în domeniul compartimentului secretariat. 
Utilizează echipamente/consumabile/materiale şi calculatorul puse la dispoziţie de instituţie; 

mului Informatic Integrat al învăţământului din Romania la nivelul unităţii 

specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini  şi alte sarcini 
repartizate de angajator, prin decizia directorului, fiind  obligat precum şi să respecte normele, procedurile de 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea 
corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.  


