
 

 

 

                

Nr.484/05.03.2019  

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA, 

organizează examen  pentru promovarea în grad superior - secretar II  S. 

Având în vedere:  

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

-  HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant și a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual; 

 - HG 1027/2014 privind completarea HG 286/23.03.2011, 

 

            organizează EXAMEN  în data de  20.03.201  ora  9,00 – PROBA SCRISĂ,  pentru promovarea pe post 

de   SECRETAR II S,  perioadă nedeterminată. 

 

  I . CONDIȚII DE STUDII 

Studii superioare (diplomă de licență) 

Vechime pe postul de secretar, 25 ani 

 

  II. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMEN 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European 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;  

- 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; 

- vechimea în specialitatea postului  

   III.  DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

- cerere de înscriere la examen adresată conducătorului Școlii Gimnaziale “Ion Luca Caragiale” Tulcea; 

- copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

- copie a certificatului de naștere; 

- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

-copia carnetului de muncă și/sau adeverință din care să rezulte vechimea în muncă – raport  din REVISAL 

(dacă este cazul); 

Candidatul declarat admis la proba de selecţie a dosarelor, care a depus o declaraţie pe propria răspundere că 

nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de examen cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe  a concursului. 



Notă: 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. 

       Bibliografia  necesară examenului de promovare va fi legislația în vigoare privind salarizarea – Legea 

153/2017 etc., Ordinul 3844/2016 privind regimul actelor de studii și documentelor școlare, Ordinul nr. 

3027/08.01.2018 de completare și modificare a  ROFUIP, Legea 53/2003, Hotărârea 598/2018, Legea 1/2011,  

Ordin 3844/2016, Hotărârea 905/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, Contractul colectiv 

de muncă - învățământ preuniversitar, fișa postului, Regulamentul de Organizare și funcționare a unităților de 

Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OMENCŞ nr, 5079/31.08.2016. 

Dosarele se depun până la data de 18.03.2019, orele 14,00. 

Punctajul minim de promovare este 50  de puncte. 

 

CALENDARUL EXAMENULUI: 

 

Etape desfăşurare concurs data oră 

Publicare anunţ 05.03.2019 9,00 

Depunerea dosarului 06.03.2019 – 18.03.2019 9,00-14,00 

 

Proba scrisă 20.03.2019 9,00 

Rezultate proba scrisă 20.03.2019 12,00 

Depunere contestaţii la proba 

scrisă 

20.03.2019 12,00 – 12,30 

Rezultate contestaţii proba 

scrisă 

20.03.2019 13,00 

AFIŞAREA 

REZULTATELOR  FINALE  
20.03.2019 14,00 

 

  

 

                                                     D I R E C T O R,                                                        

                                           prof. MURARIU LUMINIȚA NICOLETA                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            AFIŞAT ASTĂZI, 05.03.2019,  ora 9,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


