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SCOALA GIMNAZIALA “ ANTON PANN “ PLOIESTI 
STR. LUMINISULUI  NR. 8  
TEL: 0244525788 
E-MAIL: sc_antonpann_pl@yahoo.com 
SITE: www.scoalaantonpannploiesti.wordpress.com 

 

  

Nr. 211/ 03.03.2016 

  

                                             ANUNŢ 

 

       Școala Gimnazială ,,ANTON PANN”, Municipiul Ploiesti, judeţul Prahova 

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, pe perioadă nedeterminată, 

conform calendarului afişat. 

          Organizarea şi desfăşurarea concursului se face conform anexei 1 la HG nr. 286/23 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 - Publicat in MO 221/31 martie 2011. 

 

Tipul probelor de concurs : probă scrisă, proba practică, interviu.  

 

   I.  PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTULUI  

         Studii : medii sau superioare; 

         Vechime: minim 5 ani în specialitate sau în specialități înrudite cu atribuții specifice postului; 

         Cunoștințe avansate de operare pe calculator (Excel, Word). 

 

 II.      DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

1. Curriculum vitae; 

2. Cerere de înscriere; 

3. Copia actului de identitate; 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice   

(diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate,etc); 

5. Copia certificatului de naştere; 

6. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul); 

7. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul); 

8. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL; 
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9. Cazier judiciar (sau dovada că a solicitat cazierul) şi o declaraţie pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale. Cazierul se va depune la dosar până la data primei zile de concurs. 

10. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului); 

11. Recomandare de la ultimul loc de muncă  care va cuprinde şi calificativul obţinut în ultimii 

2 ani;  

12. Copie după fişa postului de la ultimul loc de muncă din care să rezulte atribuţiile de serviciu 

în specialitatea postului/specialităţi înrudite; 

13. Declaraţia candidatului că a studiat fişa postului şi se angajează să îndeplinească atribuţiile 

specifice, în cazul în care va fi admis. 

     Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul. 

 

          Depunerea dosarului de concurs -  la secretariatul instituţiei,  până la data de 16.03.2016, 

ora 16,00.   

         Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei  de concurs  - BUNA 

DANIELA, prof. inv. primar, telefon/fax 0244/525788, 0766191322, e-mail: 

sc_antonpann_pl@yahoo.com. 

         Informaţii suplimentare se pot obţine, în zilele lucrătoare şi de la secretarul şi directorul şcolii. 

 

 III.           FIŞA POSTULUI este prevăzută în ANEXA 1. 

 

 IV.           PROCEDURA DE SELECȚIE 

 

IV.1. Probe de concurs: 

a). selecţia dosarelor; 

b). probă scrisă şi probă practică; 

c). interviul. 
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IV.2. Conţinutul şi evaluarea probelor 

  

Nr.crt. Denumire 

probă/timp de lucru 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Selecție dosare 
  

Dosare complete  Admis/Respins 

2. Proba scrisă 

 

60 min. 

 

Pondere 50% din 

nota de concurs 

Cunoştințe teoretice legislative 

-          4 itemi cu alegere multiplă(10p/item) 

-          4 itemi cu alegere duală (10p/item) 

-          2 itemi cu răspuns structurat(10p/item) 

  

40 

40 

20 

Total probă 100 de puncte 

3. Proba practică 
  

60 min. 

 

 

 

 

Pondere 40% din 

nota de concurs 

Sarcină de lucru în WORD 

Aplicație privind întocmirea corespondenței 

oficiale : 

- corectitudinea textului elaborat 

- respectarea normelor gramaticale 

- formatul documentului elaborat (așezare în 

pagină, aspect) 

Sarcină de lucru în EXCEL 

Aplicație practică privind înscrierea elevilor 

într-o bază de date 

-   Corectitudinea datelor completate 

-        -  Formatul documentului elaborat(așezare în 

pagină, aspect) 

50 de puncte 
  

  

30p 

10p 

10p 

  

50 de puncte 
  

  

25p 

25p 

  

Total probă 100 de puncte 

4. Interviul 
  

 15  min. 

 

Pondere 10% din 

nota de concurs 

-          Abilități şi cunoștințe impuse de funcție 

-          Capacitatea de analiza şi sinteză 

-          Motivația candidatului 

-          Comportament în situații de criză 

-          Lucrul în echipă 

-          Disponibilitatea la timp de lucru 

prelungit 

20p 

20p 

20p 

10p 

15p 

15p 

  

Total probă 100 de puncte 

  

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. 
  

V.             BIBLIOGRAFIA pentru concurs este prevăzută în ANEXA 2. 

   

VI.           Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:  

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale ,,ANTON PANN”, 

Municipiul Ploiesti conform graficului. 
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Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Anton Pann”, Municipiul Ploiesti conform 

graficului de mai jos:. 

Etapa de concurs Data / perioada Observații 

Publicarea anunțului 02.03.2016   

Înscrierea  03.03.2016 – 16.03.2016   

Evaluarea dosarelor 17.03.2016 – 21.03.2016   

Afișarea rezultatelor în urma selecției 

dosarelor, ora 13.00 21.03.2016   

Depunerea contestațiilor privind rezultatele 

selecției dosarelor 22.03.2016 (pana la ora 12)   

Afișarea soluționării contestațiilor 23.03.2014   

Proba scrisa (afișarea rezultatelor până la 

ora 18) 

24.03.2016, ora 10,00  

– 1 ora   

Contestații cu privire la rezultatul probei 

scrise 
25.03.2016 (până la ora 16) 

 

Soluționarea contestațiilor (afișare)  28.03.2016 (pana la ora 12) 
 

Proba practica(afișarea rezultatelor până 

la ora 18) 29.03.2016, ora 10  

Contestații cu privire la  rezultatul probei 

practice 30.03.2016 (pana la ora 12)  

Soluționarea contestațiilor (afișare) 31.03.2016, ora 9,00  

Interviu 31.03.2016, ora 10,00    

Contestații cu privire la rezultatul 

interviului  01.04.2016 (pana la ora 12)  

Soluționarea contestațiilor (afișare) 01.04.2016 (pana la ora 18)    

Afișarea rezultatelor finale 02.04.2016   

  

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări. 

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă nedeterminată. 

  

Director, 

Prof. SANDU LAURA-SANDA 

 

 

 

 

 

 


