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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Nr. Elemente privind Numele şi prenumele
crt. responsabilii
/
operaţiunea
1.1. Elaborat
Popa Diana
1.2. Verificat
1.3. Aprobat

Leonte Doina
Resmeriță Monica

Funcţia

Data

Responsabil
CEAC
Membru CEAC
Director

06/07/2020

Semnătura

06/07/2020
06/07/2020

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii operaţionale
Nr.
crt.

Ediţia / revizia în Componenta Modalitatea
cadrul ediţiei
revizuită
revizuire

2.1.
2.2.
2.3.
....
....
....
....
....

1.
Ediţia I
Revizia I.1.
Revizia I.2.
Revizia I.n.
Ediţia a II-a
Revizia II.1.
Revizia II.2.
Revizia II.m.

2.
X

3.
X

de Data de la care se aplică
prevederile ediţiei / revizuirii
ediţiei
4.

1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA, SAU, DUPĂ
CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE
Scopul
difuzării

Exemplar
nr.

Compartiment

Aplicare

1.

Aplicare
Aplicare

2.
3.

Comisia pentru
ocuparea
posturilor
vacante
Comisia CEAC
Personal auxiliar

Funcția

Numele
și Data
prenumele
primirii

Semnătura

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Prezenta procedură stabileşte:
- stabileşte modul de realizare a activităţii şi persoanele implicate;
- modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate Procedura asigură
respectarea unui set de reguli unitar ce trebuie implementat și respectat la nivelul unității de învățământ
în ceea ce privește angajarea personalului didactic auxiliar prin transfer (pentru funcția de secrerar-șef
și laborant) conform prevederilor Legii 153/2017.
- asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în
luarea deciziei
5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:
Prezenta procedură este elaborată în baza prevederilor:
5.1 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;
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-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;
5.2. 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
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale colegiului:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziţii ale directorului Instituției
- Circuitul documentelor;

6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
Definiții ale termenilor utilizați
Nr.
crt.
1

2

3
4

5
6

Termenul

Definiția

Procedură

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea executării
activităţii, atribuţiei sau sarcinii.
Procedura operațională
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul
procesual
Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale
operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
ediţii
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente
ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate şi difuzate.
Consiliul de Administrație Organism de conducere în Colegiului Național „Gheorghe
Vrănceanu” Bacău
Personal didactic
Persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu
instrucția și educația, care îndeplinesc condițiile de studii
prevăzute de lege, cu o conduită morală conformă
deontologiei profesionale și apte din punct de vedere medical
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7

8

9

10
11
12

13

14

16.
17.

pentru îndeplinirea funcției.
Persoane care participă la procesul de învatamânt; încadrat în
Personal
angajat
în procesul de instruire si educatie sau in activitati suport;
instituții de învățământ
personalul din învăţământul preuniversitar este format din
personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal
nedidactic.
Post
Ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi
responsabilităţilor desemnate pe un interval de timp unui
membru al entității, reprezentând în același timp elementul
primar al compartimentului.
Fișa postului
Document operațional care prezintă în detaliu elementele
cerute angajatului, pentru ca acesta să își poată desfășura
activitatea în condiții normale.
Transfer
Modificarea raporturilor de munca de la un angajator la altul.
Personal contractual
Personal angajat pe baza de contract individual de muncă.
Reprezintă un post de același nivel ierarhic- de execuție,
Post similar
respectiv de conducere- din cadrul unității de învățământ,
care implică aceleași condiții de studii, același/aceeași
grad/treaptă profesională, după caz, ținând cont de vechimea
în funcție sau în specialitate.
Reprezintă postul cu aceeași denumire, din cadrul unității de
Postul echivalent
învățământ, care implică aceleași cerințe ale postului
prevăzute în fișa postului în care se realizează transferul.
Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate
Entitate publică
naţională, regie autonomă, societate la
care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar
majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează
/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public
Departament
Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment;
Conducătorul
Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef
departamentului
compartiment.
(compartimentului)

7. ABREVIERI
Nr.crt.
Abrevierea
P.O.
E.

V.

A.

Ap.

Ah.

ISJ BC

CA

CEAC

ROFUIP


Termenul abreviat
Procedura operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Inspectoratul Școlar Județean Bacau
Consiliul de Administrație
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
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8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE
1. Generalități
2. Responsabilități şi termene
3. Resurse necesare
4. Modul de lucru
8.1. Generalități
- Transferul este reglementat de Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, art. 32- Transferul.
- Prezenta procedură asigură derularea activităților corepunzătoare în ceea ce privește angajarea
personalului didactic auxiliar.
8.2 Responsabilități şi termene
Comisia de selecție
- stabilește criterii, probe și calendar de selecție;
- elaborează anunțul de selecție;
- elaborează baremul/grila de evaluare pentru apelul de selecție;
- verifică corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților și îndeplinirea condițiilor de participare la
selecție în etapa de verificare a eligibilității administrative a dosarelor;
- evaluează dosarele/candidații conform criteriilor de selecție stabilite;
- elaborează procesul-verbal aferent fiecărei etape a evaluării candidaților și procesul-verbal final ce
va fi însoțit de tabelul cu punctajele obținute de candidați;
- păstrează în deplina securitate documentele și asigură confidențialitatea datelor și informațiilor
referitoare la procesul de evaluare;
- transmite secretarului comisiei rezultatele selecției, pentru afișare și publicare;
- validează și publică rezultatele finale ale selecției la avizierul unității /pe pagina web a colegiului.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor
- soluționează eventualele contestații formulate după probele care pot fi contestate, conform anunțului
de selecție;
- întocmește Procesele-Verbale privind rezultatele după eventualele contestații la probele care pot fi
contestate;
- publică lista candidaților declarați admiși după soluționarea contestațiilor la rezultatele finale ale
selecției la avizierul unității /pe pagina web a colegiului.
CALENDARUL SELECȚIEI
8.3. Documente utilizate:
- solicitarea scrisă privind transferul; acordul scris al directorului instituției de la care se transferă
persoana;
- fișa postului pe care se realizează transferul;
- documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în fișa postului; - - acordul scris
al persoanei care se transferă; actul administrativ prin care se aprobă transferul.
8.3.1. Resurse necesare:
8.3.1.1.Resurse materiale:
- Computer
- Imprimantă
- Copiator
- Consumabile (cerneală/toner)
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-

Hartie xerox
Dosare
8.3.1.2.Resurse umane:
- Director
- Compartimentul Resurse Umane
- CEAC
- Personalul didactic auxiliar
8.3.1.3.Resurse financiare:
- Conform Bugetului aprobat al Instituției
8.3.2. Modul de lucru:
8.3.2.1.Etapele organizării și desfășurării selecției candidaților:
Constituirea Comisiei de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Întocmirea documentației necesare
Publicarea anunțului de selecție
Înregistrarea candidaturilor;
Verificarea și evaluarea candidaților/dosarelor depuse de candidați; Această etapă presupune:
- verificarea și evaluarea dosarelor candidaților;
- verificarea și evaluarea candidaților prin evaluare scrisă/interviu/probă practică, în funcție de
prevederile cererii de finanțare a proiectului și decizia echipei de management/implementare.
Probele selecției vor fi specificate, detaliat, în anunțul de organizare a selecției.
Publicarea rezultatelor;
Depunerea contestațiilor;
După fiecare etapă de selecție, cu excepția interviului se pot formula contestații conform prevederilor
legale.
Încheierea contractelor individuale de muncă, pe durată nedeterminată, cu persoanele selectate.
8.3.2.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
I. NUMIREA COMISIA DE SELECȚIE și a COMISIEI DE SOLUȚIONARE A
CONTESTAȚIILOR
(1) Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului se constituie comisii de
concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al directorului
colegiului
(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, excepţia
secretarului comisiei, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru
care se organizează concursul.
(3) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor
un preşedinte, 2 membri şi un secretar.
(4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează
din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă o probitate morală recunoscută;
- să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru ocuparea
căreia se organizează concursul;
- să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
(6) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată,
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conform legii.
(7) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de
soluţionare a contestaţiilor.
(8) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:
- are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale
soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
- este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt
membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
- este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează
concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
Pentru asigurarea acestor condiții, membrii comisiei vor semna o declarație pe propria răspundere.
II. PUBLICAREA ANUNȚULUI DE SELECȚIE
Anunțul de selecție se publică, cu cel puțin 5 zile înaintea termenului limită de depunere a dosarelor,
atât la avizierul unității / pe pagina web a colegiului.
Anunțul de selecție va conține:
a. numărul și tipul posturilor;
b. criteriile și probele de selecție;
c. documentele necesare pentru înscrierea în selecție;
d. informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare;
e. calendarul selecției.
Anunțul de selecție este însoțit de cererea de înscriere.
În etapele derulării procesului de selecție se folosesc următoarele acte: Decizie Comisie Selecție;
Decizie Comisie Soluționare Contestații; Rezultate proba eliminatorie; Rezultate probe; Rezultate după
contestații; Rezultate finale selecție.
III. ÎNREGISTRAREA CANDIDATURILOR
Dosarele candidaților se depun conform specificațiilor din anunț și vor primi un număr de înregistrare
din registrul de colegiului și vor conține:
Conținutul dosarului de concurs:
a) Cerere tip de înscriere la concurs
b) Curriculum vitae
c) Copie a actului de identitate (B.I./C.I.)
d) Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
e) Adeverinţa eliberată de unitatea de învățământ cu care aveți Contractul Individual de Munca,
din care să reiasă funcția/ postul pe care îl ocupați.
f) Declarație pe propria răspundereâ privind starea de sănătate
g) Copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor.
h) Cazier judiciar
i) Adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru munca” de la medicul de familie
j) Avizul de la medicina muncii, obținut în urma controlului medical.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
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cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Constă în 2 etape succesive, după cum urmează:
- verificarea dosarelor depuse pentru constatarea existenței tuturor documentelor solicitate;
- interviul (dacă s-au înscriși și au fost admiși mai mulți candidați).
Dupa verificarea dosarului candidatul va primi calificativul Admis / Respins.
Interviul constă în :
 5 întrebări din biliografia indicată în procedură
 Verificarea competențelor de comunicare
 Verificarea competențelor de rezolvarea unui caz / situație din activitatea curentă
Punctajele:
- pentru fiecare întrebare punctajul maxim este de 10 puncte
- punctajul maxim pentru verificarea competențelor de comunicare este de 25 puncte
- punctajul maxim pentru verificarea competențelor de rezolvarea unui caz / situație din activitatea
curentă este de 25 puncte
Evaluarea interviului se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime pentru aceste
criterii prin planul de interviu.
Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute.
Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi
se notează în borderoul de notare.
Sunt declaraţi admişi la interviu şi/ sau proba practică candidaţii care au obţinut:
- minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de execuţie;
- minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale
de conducere.
Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal,
în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare criteriu impus.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului,
se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin
afişare la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul colegiului. Comunicarea rezultatelor
finale se face în termen de 24h de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/ temporar vacant candidatul care a
obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca
aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la interviu, iar dacă
egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante se consemnează în
raportul final al concursului.
Soluţionarea contestaţiilor
Eventualele contestații se depun la secretariatul unității în termenul menționat în calendarul desfășurării
etapelor. Rezultatele contestațiilor sunt publicate la avizierul unității /pe pagina web a colegiului.
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V. VERIFICAREA ȘI EVALUAREA DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDAȚI
Prima fază a procesului de selecție constă în verificarea eligibilității dosarelor depuse de către
candidați. Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și
să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de selecție. Verificarea dosarelor înregistrate se
realizează de către membrii Comisiei de Selecție.
Lista candidaților declarați admiși/respinși este publicată la avizierul unității /pe pagina web a
colegiului. Eventualele contestații se depun la secretariatul unității în termenul menționat în calendarul
desfășurării etapelor. Rezultatele contestațiilor sunt publicate la avizierul unității/pe pagina web a
colegiului.
Faza a doua constă, în susținerea unui interviu, urmat de evaluarea și notarea candidaților, de către
membrii comisiei și președintele acesteia, pe baza baremelor/grilelor de evaluare stabilite de către
Comisia de Selecție.
Rezultatul obținut la interviu nu poate fi contestat.
VI. PUBLICAREA REZULTATELOR
Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea
descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații sunt declarați admiși în ordinea descrescătoare a
punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.
Rezultatele selecției se publică la avizierul unității /pe pagina web a colegiului, prin specificarea
punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.
9. DISPOZIȚII FINALE
- Responsabilul CEAC asigură afișarea procedurii în spații accesibile;
- Procedura va fi difuzată compartimentelor implicate în coordonarea şi desfăşurarea acţiunilor de
organizare și desfășurare a elaborararii si stabilirii ofertei cdș la nivelul colegiului;
- Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări
cu caracter general sau intern care să intereseze prevederile acestei proceduri.
10. RESPONSABILITĂȚI
Comisia CEAC:
- Elaborează procedura operaţională şi o pune la dispoziţia conducerii unităţii de învăţământ;
- Monitorizează implementarea acesteia;
Consiliul de Administrație:
- aprobă procedura;
- monitorizează implementarea procedurii;
- soluționează toate situațiile deosebite intervenite;
- informează IŞJ Bacău cu privire la orice situaţie deosebită intervenită.
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11. ANEXE
Nr. anexă
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6

Denumire document
Anunt vacantare post/calendarul selecției/documente necesare dosarului de înscriere
Cerere de înscriere
Cerere de reevalaure dosar de selecție
Declarație pe propria răspundereâ privind starea de sănătate
Declarație respectare conflict de interese membri comisie
selecție/contestații
Declarație de confidențialitate membri comisie selecție

ANEXA 1
anunt vacantare post/calendarul selecției/documente necesare dosarului de înscriere

10

ANEXA 2

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr._________/____ 06.2020

STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 30, BACǍU
TEL. 0334405941 FAX 0334405942
email cnghvranceanu@yahoo.co.uk

Nr._________/____ 07.2020
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul (a), ___________________________________________________________,
legitimat
prin
carte
de
indentitate
seria
________
nr
_______
CNP
_____________________________________, vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul pentru
ocuparea postului vacant de ____________________________________ la Colegiul Naţional
“Gheorghe Vrănceanu”.
Prin semnarea prezentei cereri îmi asum faptul că îndeplinesc condițiile necesare participării la concurs,
stabilite prin anunțul de selecție.

! Prin prezenta cerere sunteţi informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.

Data
…………………………………….

Semnătura candidatului,
…………………………………………………

Domnului/ Doamnei președinte de comisie de selecție pentru ocuparea posturilor vacante,
Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu”
11

ANEXA 3

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr._________/____ 06.2020

STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 30, BACǍU
TEL. 0334405941 FAX 0334405942
email cnghvranceanu@yahoo.co.uk

Nr._________/____ 07.2020

CERERE DE REEVALAURE DOSAR DE SELECȚIE
Domnule/ Doamnă președinte de comisie,
Subsemnatul (a), ______________________________________________________________________________,
solicit reevaluarea dosarului de selecție depus în vederea ocupării postului vacant de
_______________________ în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unui post vacant organizat
la Colegiu Nlaţional “Gheorghe Vrănceanu”.

Data

Semnătura candidatului,

…………………………………….

…………………………………………

Domnului/ Doamnei președinte de comisie de selecție pentru ocuparea posturilor vacante,
Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu”
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ANEXA 4

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 30, BACǍU
TEL. 0334405941 FAX 0334405942
email cnghvranceanu@yahoo.co.uk

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
PRVIND STAREA DE SĂNĂTATE
Subsemnatul (a), _____________________________________________________________________________,
candidat în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unui post vacant organizat la Colegiu
Nlaţional “Gheorghe Vrănceanu”, declar ca următoarele mențiuni sunt adevărate:
• Nu am părăsit teritoriul si nici nu am vizitat una din regiunile carantinate din România în
ultimele 14 zile;
• Nu am intrat în contact cu vreo persoana suspectă de expunere la noul coronavirus (COVID-19);
• Nu sunt răcit, nu am febră, dificultăți respiratorii sau simptome asemănătoare gripei.
• Este decizia mea ca în condițiile actuale să particip la concursul de selecție iar Colegiul Naţional
“Gheorghe Vrănceanu” nu este responsabil pentru eventuale modificări ulterioare ale stării mele
de sănătate.

Data,
...............................................

Semnătura,
...................................................

! Prin prezenta cerere sunteţi informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.
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ANEXA 5

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 30, BACǍU
TEL. 0334405941 FAX 0334405942
email cnghvranceanu@yahoo.co.uk

DECLARAȚIE RESPECTARE CONFLICT DE INTERESE
MEMBRI COMISIE SELECȚIE/CONTESTAȚII
Subsemnatul (a), ......................................................................................................................, profesor
de ........................................, posesor / posesoare al /a CI seria ............, nr. .........................., eliberat de
…………………………………

, la data de, …………………….., telefon …………………………………………,

e-mail …………………………………………….., având rolul de ........................................................................., în
cadrul Comisiei de …………………………………………….., pentru ocuparea posturilor vacante la Colegiul
Naţional “Gheorghe Vrănceanu”, declar, pe proprie răspundere, că nu am afini sau rude până la
gradul IV inclusiv, care participă la concursul de selecție.
Am luat la cunoștință faptul că activitatea mea este supusă reglementărilor legii, iar
abaterile se sancționează conform prevederilor legislației în vigoare.

Data,

Semnătura,

..............................

..................................

! Prin prezenta cerere sunteţi informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.
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ANEXA 6

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 30, BACǍU
TEL. 0334405941 FAX 0334405942
email cnghvranceanu@yahoo.co.uk

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
MEMBRI COMISIE SELECȚIE

Subsemnatul(a),

.................................................................................................................................,

profesor de ........................................ , posesor / posesoare al /a CI seria ............, nr. ..........................,
eliberat de …………………………………
…………………………………………,

e-mail

,

la

data

de,

……………………..,

……………………………………………..,

având

telefon
rolul

de

........................................................................., în cadrul Comisiei pentru ocuparea posturilor vacante la
Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu”, declar, pe proprie răspundere, că nu voi divulga, sub
nicio formă informații referitoare la probele de evaluare.
Am luat la cunoștință faptul că activitatea mea este supusă reglementărilor legii, iar abaterile se
sancționează conform prevederilor legislației în vigoare.

Data,
..............................

Semnătura,
..................................

! Prin prezenta cerere sunteţi informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.
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CUPRINS PROCEDURĂ
Nr.
crt.
1.

CONȚINUTURI

Pagina

LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI
APROBAREA EDIŢIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII
OPERAŢIONALE

1

2.

SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
PROCEDURII OPERAŢIONALE

1

3.

LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA, SAU,
DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE
SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:
DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

2

ABREVIERI
ALE
TERMENILOR
UTILIZAȚI
OPERAȚIONALĂ
DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE
DISPOZIȚII FINALE
RESPONSABILITĂȚI
ANEXE

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ÎN

PROCEDURA

2
2
3

5
9
9
10-16
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