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Nr. 913/16.02.2022         

Anunț  

privind ocuparea prin transfer la cerere a postului contractual de secretar școală 

în cadrul Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focşani 

 

Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focşani în temeiul prevederilor art. 32 din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, anunță ocuparea postului contractual de secretar școală, prin 

transfer la cerere. 

Transferul la cerere se poate face dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, 

similar sau echivalent, şi dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute de Regulamentul 

aprobat în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, după cum urmează: 

 Secretar şcoală – compartiment secretariat 

 vechime în specialitatea funcţiei de minim 5 (cinci) ani;  

 studii universitate de licență absolvite cu diplomă în domeniile științelor administrative/ 

economice/juridice, 

Candidaţii vor depune, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (pe site 

şi la avizier) la sediul  Colegiului Naţional “Al. I. Cuza” Focşani, str. Cuza Vodă nr. 47,  Focşani, 

jud. Vrancea, respectiv în perioada 17.02-25.02.2022, următoarele documente: 

1) cerere de transfer, conform modelului afişat; 

2) declarație privind consimțamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

3) curriculum vitae – tip EUROPASS; 

4) scrisoare de intenție; 

5) copia actului de identitate; 

6) copia certificatului de naştere, de căsătorie dacă este cazul,  

7) copia diplomei de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări, 

8) adeverință care să ateste funcția ocupată de solicitant și instituția angajatoare, vechimea 

în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției/postului;  

Copiile actelor prevăzute la punctele 5-7 vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite 

de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de evaluare a dosarelor şi interviului pentru transferul la cerere,  iar celelalte 

documente se vor depune în original. 

Ocuparea prin transfer, la cerere, a postului contractual se realizează în două etape succesive, 

respectiv: 

a) selecția dosarelor de înscriere: 

- admis/respins, conform condiţiilor specifice aprobate în Regulamentul privind ocuparea 

prin transfer a unei funcţii contractuale;  

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 28.02.2022, ora 16.00 
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b) interviul. 

Interviul va avea loc în data de 02.03.2022, începând cu ora 10.00, la sediul unității de 

învățământ. 

Sunt declarați admiși la interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte. Se consideră 

admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat, cu 

condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. În caz de egalitate, prevalează criteriul 

stabilit prin Regulamentul de transfer la art. 13 lit c) “Abilitățile impuse de funcție”. 

Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 02.03.2022, ora 16.00. 

B I B L I O G R A F I E 

 

1. OMENCS nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. OMENCŞ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0237/226840, la secretariatul 

unității, în intervalul orar 10.00 – 14.00, de luni până vineri, persoană de contact: Ploscaru Cristina, 

secretar şef.  

 

Publicat astăzi, 16.02.2022, la sediul Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” Focşani şi pe site-ul 

www.cnaic.ro 


