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ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

PEDAGOG ȘCOLAR 

 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a unui post contractual vacant de pedagog școlar, în baza HG 286/2011 şi a HG 

1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare.  

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare. 

A. Condiții generale pentru ocuparea postului: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

B. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

1. Studii medii cu diplomă de bacalaureat (constituie un avantaj absolvirea liceului 

pedagogic sau a unor studii superioare cu specializare psihopedagogie); 

2. Vechime în sistemul de învățământ de minim 3 ani (experiența în domeniu constituie 

un avantaj); 

3. Să nu fi avut abateri disciplinare la ultimul loc de muncă (calificativul în ultimii 3 ani- 

FOARTE BINE); 

4. Abilităţi de comunicare și relaționare cu elevii; 

5. Domiciliul stabil în Municipiul Buzău. 

C. Probe de concurs: 

1. Selecția dosarelor; 

2. Proba scrisă; 

3. Interviu. 

D. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

26 aprilie 2016, ora 12:00- termenul limită de depunere a dosarelor; 

26 aprilie 2016, ora 12:30- 17:30 selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor; 

27 aprilie 2016, intervalul orar 9:00-11:00: depunerea contestațiilor; 
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27 aprilie 2016, ora 12:00: afișarea rezultatelor în urma contestațiilor; 

5 mai 2016, ora 9:00- proba scrisă 

5 mai 2016, ora 16:00: afișarea rezultatelor la proba scrisă; 

5 mai 2016, ora 16:30-18:00: depunerea contestațiilor 

6 mai 2016, ora 12:00: afișarea rezultatelor în urma contestațiilor; 

9 mai 2016, ora 9:00- proba interviului 

9 mai 2016, ora 13:00 afișarea rezultatelor; 

9 mai 2016, ora 13:30-14:30: depunerea contestațiilor; 

9 mai 2016, ora 17:00: afișarea rezultatelor în urma contestațiilor și a rezultatelor finale. 

E. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune în perioada 13-26.04.2016 între orele 8-

12.00, la secretariatul Liceului Tehnologic “Henri Coandă”, dosarul care va conţine 

următoarele documente : 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 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 și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 

h) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după 

caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. 

Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com  
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Bibliografie: 

Legea Educației Naționale, nr. 1/2011 

O.M.E.N. nr. 5115/2015 privind aprobarea R.O.F.U.Î.P. 

Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie școlară, Polirom, 2005. 

- Metode de cunoaștere a elevilor (Capitolul IV) 

- Personalitatea elevilor (Capitolul II) 

- Comunicarea didactică (capitolul X) 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Pedagog şcolar 

 

 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 şi a Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143./ 2011, 

Anexa 13, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a 

contractelor individuale de muncă cu numărul.…...., se încheie astăzi,…..........….…………. 

prezenta fişă a postului: 

 Numele şi prenumele ..................................................................................  

 Specialitatea: ...............................................................................................  

 Denumirea postului:………………………………………………………  

 Decizia de numire: …………………………………………….................. 

 Încadrarea:................................................................................................... 

Cerinţe: 

- studii: …………………………………………………………………… 

 - studii specifice postului................................................................................ 

 - vechime.......................................................................................................... 

Relaţii profesionale:  

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;  

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 

- de reprezentare a  unităţii şcolare.  

  

          Domnul……………………………………., posesor a Contractului Individual de Muncă 

înregistrat la Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr.…………………..

 ............................................................................................................ mă oblig să respect 

următoarele atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând...............ore/săptămână, 

corespunzătoare unei părţi din salariul de bază, stabilite la data de........................ 

 

I.  ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

   

1.  PROIECTAREA  ACTIVITĂŢILOR 

     1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei 

     1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului 
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     1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare 

 

2.  REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR  

     2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului 

     2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale  şi de 

timp 

     2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului 

 

3.  COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA 

3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă 

3.2. Realizarea comunicării şcoală – familie, şcoală – comunitate şcolară,  comunitate 

             socială 

3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale  

 

4.  MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTAREA PERSONALĂ  

      4.1.  Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare  

      4.2.  Participarea la activităţi metodice / stagii de formare / cursuri de perfecţionare etc. 

      4.3.  Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite. 

       

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

    IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE  

5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii. 

5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi 

parteneriate. 

5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale.  

 

II. ALTE ATRIBUŢII.  

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi normele, procedurile de 

sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU,  în condiţiile legii: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

Răspunderea disciplinară:  

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform 

prevederilor legii.  

 

 


