
A N U N Ţ

LICEUL „ANDREI MUREŞANU" BRAŞOV, organizează concurs pentru ocuparea un
post pedagog şcolar în data de 4.11.2019

Conţinutul dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
A 5
In cazul documentului prevăzut la lit. e), 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 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar:

Condiţii generale :

• să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România;

• să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;



• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs;
• să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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.

Condiţii specifice:
• studii medii cu Diploma de bacalaureat;
• spirit organizatoric;
• abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
• abilităţi de coordonare a echipelor;
• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
• recomandare de la ultimul loc de munca dacă e cazul
• vechime minimă - minim 1 ani (vechime în domeniul constituie avantaj)

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE :

- selecţia dosarelor de înscriere -  până pe 28.10.2019, ORELE 9-10
- proba scrisă (eliminatorie) -  4. 11.2019, ora 900
-interviu - 6.11.2019, ora 900

Documentele de înscriere vor fi puse într-un dosar plic în ordinea de mai sus.
Dosarele se depun în zilele lucrătoare, începând cu data de 14.10.2019, până la data 25.10.2019, între orele 8°°- 15°° la 
secretariatul unităţii - tel.0268/472993.

Condiţiile de desfăşurare a concursului vor fi conform HG nr.286/2011- modificata de HG 1027/11.11.2014

Concursul se va desfăşura în perioada 4-6.11.2019



TEMATICA CONCURSULUI

1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
2. Internatul şcolar.

BIBLIOGRAFIE -  pentru concursul de ocupare a 1 post pedagog şcolar:

1. Legea 1/2011 -  Legea Educaţiei Naţionale (art.12 (8));
2. OMEN 5079/31 august 2016 -  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul II, III şi V);
3. Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul IX)
5. Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);
6. Dorina Solovăstru - Psihologia educaţiei, Editura Polirom 2004 -Capitolul VI

■ Comunicare didactică
■ Violenta in mediul

NOTA: Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au 
obţinut minim 50 de puncte;



CALENDARUL CONCURSULUI

Pedagog şcolar

❖  Anunţul concursului 11.10.2019;
❖  Depunerea dosarelor: 14 - 25 .10. 2019 (între orele 800-1500);
<♦ Selectarea dosarelor: 28. 10. 2019 (între orele 900-1000);
♦> Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse: 28. 10. 2019 (ora IO30);
♦> Depunerea contestaţiilor:28.10.2019 (între orele 1300-1500)
♦> Rezolvarea contestaţiilor:29.10.2019
♦> Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul şcolii: 29.10.2019 - ora l230 
♦♦♦ Susţinerea probei scrise: 4. 11. 2019 - ora 900;
❖  Afişarea rezultatelor probei scrise: 4.11.2019 (între orele 1400-1500);
♦♦♦ Depunerea contestaţiilor: 5. 11. 2019 (între orele 1300-1500) ;
♦♦♦ Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise: 5. 11. 2019 (1600- 1800); 
♦> Susţinerea interviului:6.11.2019- începând cu ora 900 
♦♦♦ Afişarea rezultatelor interviului: 6. 11.2019 -ora 1300.
♦> Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii in terviu lu i: 7. 11. 2019 (între orele 1100-1300) ;
❖  Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului: 7. 11.2019 - ora 1600.
♦> Afişarea rezultatelor finale : 8.11.2019 - ora 1300.

Director, 
Prof.Cioc Niculae
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F I Ş A  P O S T U L U I  
pentru ocupare funcţiei didactic auxiliar 

P E D A G O G  Ş C O L A R

Unitatea de învăţământ: în temeiul Legii...1/2011.. şi al contractului de muncă înregistrat sub nr.
.......în Registrul de evidenţă al salariaţilor, se încheie astăzi.................................... prezenta Fişă a
Postului:

1. Numele şi prenumele:
2. Studii: liceale cu examen de bacalaureat;

3. Postul pe care este incadrat:..PEDAGOG ŞCOLAR
4. Norma de activitate -  40 ore/sapt.

Cerinţe de studii: - STUDII MEDII

Poziţia:

Relaţii de subordonare

directorului unităţii şcolare 
Relaţii de colaborare:
In cadrul unitatii şcolare cu:
conducerea scolii 
personalul unitatii şcolare
compartimentele de secretariat,contabilitate, administrativ, biblioteca;
Cu alte instituţii:
inspectoratul şcolar
casa corpului didactic
unităţi de învăţământ din cadrul judeţului

Dna/dl posesor/oare a Contractului Individual de Munca înregistrat sub nr............... în
registrul general de evidenţă al salariaţilor, mă oblig să respect următoarele atribuţii şi 
sarcini,structurate pe următoarele capitole:

I. Sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând...40...ore/sapt norma de baza.

Obiective generale:

- Asigurarea educaţiei elementare pentru toti copiii:

- Formarea personalităţii copilului respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare;

Obiectiv specific:

-Asimilarea şi însuşirea normelor de conduită (comportament în şcoală şi societate
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Atribuţii si responsabilităţi:

■ participă alături de personalul didactic din şcoala la formarea unui colectiv unitar de elevi;
■ îndrumă şi ajută elevii de la internat la pregătirea lecţiilor şi la toate celelelte activităţi 

programate în şcoală;
■ se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor, lectură particulară, audiţii, serbări, activităţi 

sportive, plimbări;
■ contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplina la 

elevi;
■ îndrumă elevii să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală şi în cantină;
■ informează directorul şcolii, diriginţii şi părinţii asupra activităţilor şi comportării elevilor;
■ participă la şedinţele consiliului profesoral atunci când este invitat;
■ completează catalogul cu evidenţa şi frecventa elevilor din internat;
■ comunicarea cu elevii se face in spiritul respectului reciproc;
■ informează conducerea şcolii privind solicitările deosebite ale elevilor;
■ consiliază elevii şi familiile lor;
■ asigură un climat de ordine şi disciplină în internat în conformitate cu regulamentele interne;
■ se preocupă de implicarea elevilor în activităţile organizate în internat;
■ identifică, solicită şi recepţionează necesarul de materiale consumabile pentru internat;
■ informează conducerea şcolii privind activităţile şcolare ce urmează a fi organizate în internat 

şi comunică acesteia rezultatul acestor activităţi;
■ se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale;
■ coordonează activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic din internat( supraveghetori, 

ingrijitor curăţenie, fochist);
■ semnează condica de prezenţă, urmăreşte ca şi celalţi angajaţi din internat să semneze condica 

şi prezintă la finalul fiecărei luni pontajul personalului din internat;
■ informează conducerea şcolii cu privire la evenimentele deosebite care au loc în internat;
■ respectă R.O.I.al internatului şi al scolii;

ATRIBUŢII SUPLIMENTARE:

■ pe perioada vacanţelor îndeplineşte şi alte activităţi stabilite de conducerea şcolii;
In funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul se obligă sa îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.

II. RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ:

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage sancţionarea 
disciplinară, conform predeverilor legii.

DIRECTOR, PEDAGOG,

Str.Bisericii Sf.Nicolae nr.l, Braşov, tel./fax 0268472993. a muresanu(5)vahoo.ro www.liceulandreimuresanu.ro

http://www.liceulandreimuresanu.ro

