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cu sediul in Craiova, str. Amaradia nr.72, judeful
organizeazl concurs pentru ocuparea pe perioadi nedeterminatE a func[iei contractuale de

secretar qef(S).

Condi(iile generale de participare Ia concurc sunt cele previzute la art.3 din Anexa la H.G. nr.
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzltor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri
publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare:
a) are cetifenia romdnl, cettrfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfindnd
Spatiului Economic European gi domiciliul in Rominia;
b) cunoaEte limba romdn6, scris gi vorbit;
c) are virsta minim[ reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exerciliu;
e) are o stare de sin[tate corespunzltoare postului pentru care candideazd,atestatdpebazaadeverinfei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitfiile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condifii specifice potrivit cerin[elor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat/i definitiv pentru sivdrgirea unei infrac{iuni contra umaniti(ii, contra statului ori
contra autoritetii, de serviciu sau in legEturtr cu serviciul, care impiedicI infdptuirea justiliei, de fals ori a
unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni slvdrqite cu inten{ie, care ar face-o incompatibilI cu exercitarea
funcliei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condifiile specifice necesare in vederea participtrrii la concurs gi a ocuptrrii func{iei
contractuale sunt:

o
.
o

nivel studii: studii superioare;
vechime in inv6f[mdnt

-

minimum 8 ani;

experienfl minimum 8 ani pe postul de secretar in invEf[mdntul preuniversitar;

Calendarul de desfiqurare a concursului:
Dosarul de concurs se va depune la sediul institutiei in teremen de l0 zile lucritoare de la data afiqarii
anunfului, respectiv in perioada 28 decembrie2020 - 11 ianuarie202l, intre orele 9m-llm.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plntit din fonduri
publice, pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmitoarele
documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresatl conducltorului

autoritllii sau institufiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupi caz;

c) copiile documentelor care sI ateste nivelul studiilor Ei ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializiri, precum qi copiile documentelor care atesti indeplinirea condiliilor specifice ate postului
solicitate de autoritatea sau institufia public6;
d) carnetul de munc[ lraport salariat REVISAL sau, dupd caz, adeverin{ele care atestd vechimea in munca, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere cE nu are antecedente penale care s6-l facl
incompatibil cu funclia pentru care candideazi;

f) adeverinlE medicali care si ateste starea de slnitate corespunzltoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior
derulErii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitalile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinla care atestl starea de s6n[tate confine, in clar, numflru], data, numele emitentului qi calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul S6n6t6fii

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de munc6 sau, dup6 caz,
adeverinfele care atest[ vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificlrii conformitIlii topiilor
cu acestea.

- Selecfia dosarelor de concurs pebazaindeplinirii condiliilor de participare 12 ianuarie 2021
- Afiqarea rezultatelor in urma selecliei dosarelor depuse: 12 ianuarie 2021, ora 14,00
- Depunerea contestafiilor: l2 ianuarie202l, orele 14,00 16,00
- Afigarea rezultatelor in urma contesta{iilor depuse la selectia dosarelor : l3 ianuarie, ora 12,00
- Sus{inerea probei scrise: 20 ianuarie 2021, ora 10,00
- Afigarea rezultatelor in urma desfdquririi probei scrise: 20 ianuarie 2021, ora 14,00
- Depunerea contestafiilor in urma desf6gurlrii probei scrise: 20 ianuarie 2021, ora 14,00- I 6,00
- Afiqarea rezultatelor contestaliilor in urma desf6guririi probei scrise 2l ianuarie 2021, ora 12,00
- Susfinerea probei de interviu: 22 ianuarie202l, ora 10100
- Afiqarea rezultatelor la proba de interviu: 22 ianuarie 2021, ora 14,00
- Depunerea eventualelor contestafiilor:22 ianuarie 2021, orele 14,00 16,00
- Afigarea rezultatelor in urma contestafiilor depuse la proba de interviu: 25 ianuarie 2021, ora 12,00
- Afigarea rezultatelor finale: 25 ianuarie 2021, ora 12100

-

Relafii suplimentare se pot obline

in zilele lucrltoare de la secretariatul unit6lii,

telefon

025 I 5 52663 I 03 5 t 4 12004.

TEMATICA
Organizarea sistemului de invifimdnt preuniversitar
Incadrarea personalului in invifimdntul preuniversitar
Particularitlfi ale salarizirii in invltlmdntul preuniversitar
Actele de studii-tipuri, condilii de eliberare, modul de completare
Duplicate ale actelor de studii
Documente gcolare
Acordarea burselor gcolare, Euro 200 gi a altor ajutoare sociale pentru elevi

Arhivarea gi circuitul documentelor
Intocmirea gi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

BIBLIOGRAFIE
L
2.

Legea

ll 20ll -

Legea educafiei na(ionale cu complet[rile gi modificlrile ulterioare;

Regulamentul-cadru de organizare gi func(ionare a unitEfilor de invilimdnt preuniversitar, aprobat prin
O.M.E.C. nr. 5 447 13 I 08.2020, cu modifi c[rile gi complet[rile ulterioare;
Legea - cadru nr.l53 / 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modificlrile gi completirile ulterioare;
HG 28612010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzitor funcliilor contractuale gi a condiliilor de promovare in grade sau trepte profesionale a
personalului contractual din sectorul bugetar plltit din fonduri publice;
ORDIN Nr. 5559 din 7 octombrie 201I pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului

3.

.

4.

5'
6.
7.
8'

de odihnd al personalului didactic din

invfilmdnt

Legea 26312010 actualizatd"- privind sistemul unitar de pensii publice;
HG 129412004 - acordarea ajutorului financiar "Euro200";
Ordin 5576/201 1 gi ordin 347017.03.2012 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din

invlfimdntul preuniversitar de stat;

9.

Ordin nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii qi al
documentelor gcolare gestionate de unitilile de inv6t5m0nt preuniversitar, cu modificirile qi completirile
ulterioare;

10.
IL
12.

HG 905/2017 privind Registrul generalde evidenla al salarialilor;
Legea 5312003 Codul Muncii cu modificlrile gi completirile ulterioare;
Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nafionale.

NOTA: Se pot prezenta la urmltoarea prob[ numai candidafii admiqi la proba precedenti. Pentru toate
probele, punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declara(i admigi doar candida{ii care oblin minim 70 de
puncte dupi proba scrisi respectiv interviu. Punctajul final se calculeazi ca medie aritmeticd a rezultatelor la
cele doud probe.
Se considerd admis Ia concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a oblinut cel mai
mare punctaj dintre candidafii care au concurat pentru acest post, cu condilia ca acegtia si fi oblinut punctajul

minim necesar.

