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Anexa 1

Anunț
Începând cu data de 10.07.2020 se vacantează postul de laborant chimie și cu data 18.07.2020
postul de secretar șef. Ocuparea lor se face prin transfer la cerere conform hotărârii Consiliului de
Administrație din 10.07.2020.
Calendarul etapelor pentru ocuparea posturilor vacante:
Data
Interval orar
Etapa
13.07.2020 – 16.07.2020 8.00- 15.30
depunerea dosarului la secretariatul colegiului,
17.07.2020
8.00- 14.00
cu documentele necesare
17.07.2020
14.00- 16.00
analiza dosarelor depuse și afișarea rezultatelor
(Admis / Respins)
20.07.2020
8.00- 12.00
depunerea contestațiilor
20.07.2020
12.00- 16.00
soluționarea contestațiilor posibile și afișarea
rezultatelor
21.07.2020
8.00 - 14.00
susținerea interviului de către candidații admiși
(dacă sunt admiși mai mulți candidați)
21.07.2020
până la 15.30
afișarea rezultalor în urma interviului
Documente necesare dosarului:
 Cerere tip de înscriere la concurs
 Curriculum vitae
 Copie a actului de identitate (B.I./C.I.)
 Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
 Adeverinţa eliberată de unitatea de învățământ cu care aveți Contractul Individual de Munca, din
care să reiasă funcția similară / postul similar.
 Declarație pe propria răspundereâ privind starea de sănătate
 Copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor.
 Cazier judiciar
 Adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru munca” de la medicul de familie
 Avizul de la medicina muncii, obținut în urma controlului medical.
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Prof. Resmeriță Monica

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:
Prezenta procedură este elaborată în baza prevederilor:
Legislație primară:
- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicat în
Monitorul Oficial, partea I nr. 492 din 28.06.2017;
- Legea educației naționale 1/2011, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/2011
- Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, Publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 13/04/2006
- Ordin MENCȘ nr. 5079/2016- ROFUIP- Publicat în Monitorul Oficial nr. 720/19.09.2016 cu
modificările și completările ulterioare
- Ordin 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei- Regulament -cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării
ştiinţifice nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 22.01.2018
- Legea Arhivelor Naționale;
-OUG nr.10/2008- salarizarea personalului nedidactic din învățământ;
-Ordin 5565/31.10.2011- Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
-Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în
aplicarea prevederilor Legii 1/2011, aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
-Legea 263/2010, actualizată-privind sistemul unitar de pensii publice;
-Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999;
- H.G. 1294/2004-acordarea ajutorului financiar ”EURO 200”;
-Ordin MECTS 1488/2004-privind aprobarea criteriilor ”Bani de liceu”;
-Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
Legislație secundară:
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018
- Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor
publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

