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A N U N Ţ 
 

 
 

 COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ” TECUCI, ORGANIZEAZĂ 

CONCURS ÎN DATA DE 7 OCTOMBRIE 2014, ORA 900 PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI DE SECRETAR, STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, DURATĂ 

NEDETERMINATĂ, 1 NORMĂ. 
 

 Concursul constă în susţinerea a 2 probe: proba scrisă din bibliografie şi interviu. 
 

 Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs sunt: 
• Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 
• Copia actului de identitate; 
• Copiile documentelor  care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste 

efectuarea unor specializări (în domeniul IT), copiile documentelor care să ateste 
îndeplinirea condiţiilor specifice. Se vor prezenta şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea; 

• Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, RAPORT REVISAL; 
• Cazierul judiciar; 
• Adeverinţă 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în 
clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii; 

• Curriculum vitae – format european . 
 

Dosarele de concurs  se vor depune la secretariatul unităţii până la data de  
9 SEPTEMBRIE 2014, ora 1600  

 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0236820010 
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Selecţia dosarelor de concurs se va desfăşura în data de 11 septembrie 2014. Rezultatul 
selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 11 septembrie 2014, ora 1600, la sediul 
unităţii. 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul 
colegiului în data de 12 septembrie 2014 , ora 1600. Rezultatul soluţionării contestaţiilor se va 
afişa în data de 15 septembrie 2014, ora 1600, la sediul unităţii. 

 
Proba scrisă (2 ore) se va desfăşura în data de 7 octombrie 2014, ora 900 la sediul 

unităţii. Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul unităţii în aceeaşi zi cu desfăşurarea 
acesteia, până la orele 1200. 

Contestaţiile se depun la sediul unităţii – secretariat până la orele 1600, în aceeaşi zi. 
 
Interviul se va desfăşura în data de 9 octombrie 2014, ora 1300, la sediul unităţii pentru 

candidaţii declaraţi „admişi” la proba scrisă. 
 
Condiţii necesare pentru participarea la concurs: 
• Studii universitare cu licenţă; 
• Vechime (minim 2 ani) în activitatea de secretariat într-o unitate şcolară; 
• Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale; 
• Cunoştinţe privind încadrarea personalului; 
• Noţiuni de comunicare şi relaţii publice; 
• Disponibilitate la timp de lucru prelungit; 
• Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, 

Excel,Internet Explorer, baze de date; 
• Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcolii EDUSAL, REVISAL, 

BDNE, etc; 
• Cetăţenia română şi domiciliul în România; 
 
Tematica 
1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar 
2. Încadrarea personalului în învăţământului preuniversitar 
3. Particularităţi  ale salarizării în învăţământul preuniversitar 
4. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare 
5. Duplicate ale actelor de studii 
6. Documente şcolare 
7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare  sociale pentru elevi 
8. Arhivarea şi circuitul documentelor 
9. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, BDNE 
10. Utilizare  PC- Microsoft Word, Microsoft Excel,e-mail, internet 
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BIBLIOGRAFIA 
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR 

 
1. Legea Nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale; 
2. O.U.G. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale; 
3. O.M.Ed.C. 4925/2005 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 
4. Legea 284/2010 privind salarizarea  unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
5. Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 
6. Legea 329/2009, cap.IV privind cumulul pensiei cu salariul; 
7. Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 

didactic auxiliar; 
8. O.U.G. 19/2012 privind recuperarea reducerilor salariale; 
9. H.G.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice; 

10. H.G. 250/1992 privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare; 

11. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic 
emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, aprobate cu Ord. 
nr.5559/7.10.2011; 

12. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 
13. Criterii de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării M.E.N. 

44990/1999; 
14. H.G. 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar „Euro 200”; 
15. Ordinul 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat; 
16. Ordinul 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea 

criteriilor generale a burselor elevilor în învăţământului preuniversitar de stat; 
17. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare; 
18. Ordinul 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor 

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 
19. Regulamentul privind regimul ştampilelor şi sigiliilor; 
20. H.G.500/2011 privind registrul general de evidenţa al salariaţilor; 
21. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
22. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale; 
23. O.M.1350/2007 – stabilirea cuantumului pentru plata cu ora; 
24. OUG nr.10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învăţământ; 
25. Ordinul nr. 6152/2012 privind modificarea ROFUIP privind transferul elevilor; 
26. OMECTS 3062/2012 privind organizarea în regim simultan; 
27. OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 

pentru modificarea unor acte normative 
 

DIRECTOR, 
PROF. OANA MARIN 
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