ANUNŢ
CONCURS PENTRU POSTUL DE SECRETAR
Palatul Copiilor Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu
Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant:
Nr.
Crt.

Tipul postului

Numărul
de
posturi

SECRETAR

1

1.

Locaţia

Categoria de
personal

Statutul postului /
viabilitatea

IASI

Personal
Didactic auxiliar

Post vacant perioadă
nedeterminată / 1 normă

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii
specifice.
I. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTURILOR
a. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
b. Cunoştinţe de 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 candidează, atestată în 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 condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori a 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.
II. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ, 1 NORMĂ - SECRETAR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Studii superioare cu diploma de licenta
Vechime în muncă minim 5 ani, specifice postului minim 3 ani
Cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar
Cunoştinţe specifice postului (comunicare şi relaţii publice, elaborare, redactare şi arhivare
documente etc.)
Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (Word, Excel, poşta electronică etc.)
Disponibilitate la timp de lucru prelungit
Cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, SIIIR, REVISAL
Cunoştinţe de arhivare a documentelor
Cunoştinţe privind managementul elevilor
Experienţa în post similar constituie un avantaj
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CONCURSUL va consta in:
1.Probă - scrisă
b. Data şi ora desfăşurării: 29 aprilie 2022, ora 10.00
c. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe
2 . Probă - practică
a. Data şi ora desfăşurării: 04 mai 2022, începând cu ora 10.00
b. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe
2 . Probă - Interviu
a. Data şi ora desfăşurării: 10 mai 2022, începând cu ora 10.00
b. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai
mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi
obținut punctajul minim necesar la fiecare dintre probele concursului.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE - SECRETAR:
1.Tematica
 Contractul individual de muncă
 Ȋncadrarea personalului din învăţământul preuniversitar
 Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar
 Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor
 Arhivarea şi circuitul documentelor
 Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, poştă electronică)
 Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în unităţile de învăţământ (EDUSAL, REVISAL,
SIIIR)
 Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
2. Bibliografia
 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 286 din 23 martie 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, modificată şi completată prin
HG 1027/11.11.2014, completată prin HG 427/10.06.2015 şi modificarea art. 2 prin HG
269/13.04.2016;
 Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.E.C. nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) ;
 Legea cadru nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (cu
modificările şi completările ulterioare);
 HG 250/1992 – actualizată privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţiaq publică şi din unităţile bugetare;
 Ordin nr. 4050 din 29 iunie 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;
 HG 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 Legea 263/2010 – actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice, aşa cum a fost modificatǎ şi
completată;
 Legea 16/02.04.1996 – Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
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B. COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Palatului Copiilor Iaşi – conform
modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de învăţământ;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după
caz;
c) Copia certificatului de naştere;
d) Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
f) Copia carnetului de muncă (care atestă vechimea până la data de 31.12.2010), fişa REVISAL
(care atestă vechimea cu 01.01.2011) sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
NOTA: candidatul declarat ADMIS la selecţia dosarelor care a depus declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
h) Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru pestul de secretar”, care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de medicina muncii. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar,
numărul, data, numele şi prenumele candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
i) Curriculum vitae - model europass – semnat de titular pe toate paginile;
Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă
asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a
dosarelor.

III. DATE DE CONTACT
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Iaşi situat pe b-dul Carol I nr. 2,
conform graficului de mai jos.
Persoana de contact este: Elena Popescu, secretar şef
Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0232 410802 sau e-mail: pciasi@gmail.com
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V. CALENDARUL CONCURSULUI :
Nr.
Crt.
1.

Publicarea anunţului

30 martie 2022

2.

Depunerea dosarelor de concurs ale

31 martie – 20 aprilie 2022

candidaţilor la Palatul Copiilor Iaşi

Interval orar de depunere a dosarelor: 10.00 – 16.00

Activităţi

Data

Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de
depunere a dosarelor.
3.

SELECŢIA DOSARELOR DE

21 aprilie 2022, între orele 10.00 – 14.00

ȊNSCRIERE
4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

21 aprilie 2022, ora 16.00

5.

Depunere contestaţii - selecţie dosare

27 aprilie 2022, între orele 10.00 – 15.00

6.

Afişare rezultate soluţionare contestaţii

28 aprilie 2022, ora 13.00

7.

PROBA SCRISĂ

29 aprilie 2022, ora 10.00

(cei „admişi” la selecţia de dosare)
8.

Afişare rezultate proba scrisa

02 mai 2022, ora 12.00

9.

Depunere contestaţii – proba scrisă

02 mai 2022, între orele 12.00 – 15.00

10.

Afişare rezultate soluţionare contestaţii

03 mai 2022, ora 14.00

11.

PROBA PRACTICĂ

04 mai 2022, ora 10.00

(cei „admişi” la proba scisă)
12.

Afişare rezultate proba practică

05 mai 2022, ora 12.00

13.

Depunere contestaţii – proba practică

06 mai 2022, între orele 11.00 – 15.00

14.

Afişare rezultate soluţionare contestaţii

09 mai 2022, ora 14.00

15.

INTERVIU

10 mai 2022, ora 10.00

(cei „admişi” la proba practică)
16.

Afişare rezultate interviu

11 mai 2022, ora 12.00

17.

Depunere contestaţii – interviu

12 mai 2022, între orele 11.00-.15.00

18.

Afişare rezultate contestaţii

13 mai 2022, ora 14.30

19.

AFIŞAREA REZULTATELOR

13 mai 2022, ora 16.00

FINALE
DIRECTOR,
Prof. Adrian Gelu Dobranici
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DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul

/

a

_________________________________________,

______________________________

şi

al

fiul

____________________________,

/

fiica

având

lui
CNP

____________________________, C.I. seria _______ nr. ________________, eliberat

de

______________________ la data de __________________, născut / născută în localitatea
_______________________,

judeţul

__________________,

cu

domiciliul

în

localitatea

_____________________________, judeţul _______________, strada _____________________
nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ______________________, solicit prin
prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul vacant de SECRETAR

la Palatul Copiilor

Iaşi, concurs care se va desfăşura în perioada 29 aprilie – 13 mai 2022.
Menţionez că am luat la cunoştinţă de toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc
pentru ocuparea postului de mai sus, de termenele de prezentare din calendarul de desfăşurare a
concursului, de tematica şi bibliografia afişată.

Data....................................
Numele şi prenumele _______________ ___
Semnătura:_____________________

Domnului Director al Palatului Copiilor Iaşi
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul / a __________________________________________, fiul / fiica lui
_______________________ şi al ____________________________, având CNP
____________________________, născut / născută în localitatea ______________, judeţul
____________, strada ______________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap.
_____ telefon _________________________.

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în
declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală
împotriva mea.

Iaşi,
Data....................................
Numele şi prenumele __________________
Semnătura:_____________________
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