CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 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 PENTRU OCUPAREA POSTULUI:


studii superioare de lungă durată



vechime în specialitate minim 7 ani;



cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;



cunoştinţe privind încadrarea personalului;



cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);



cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ:
EDUSAL, REVISAL, SIIIR



noţiuni de comunicare în relaţii publice;



disponibilitate la timp de lucru prelungit;

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de secretar şef
1. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările
ulterioare
2. OMECS 5079/2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3. Legea 63/2011 – privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a
personalului didactic şi didactic auxiliar;
4. H.G. 286/2010 – 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;
5. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale
salariatiilor din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi
din unităţile bugetare;
6. Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
7. Legea 153/2017-privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
8. Ordin 3370/2016 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în
învăţământul preuniversitar de stat;
9. Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi
al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
10. Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiilor;
11. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
12. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;

TEMATICA CONCURSULUI:
1.

Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;

2.

Încadrarea personalului în învăţământul 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;

8.

Arhivarea şi circuitul documentelor;

9.

Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

1. depunerea dosarelor – 21.12.2017 - 09.01.2018 în intervalul orar 8.00
15.00, la secretariatul şcolii;
2. selecţia dosarelor depuse – 10.01.2018
3. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse– 10.01.2018 ORA 12.00
4. depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse – 10.01.2018
între orele 12.30-14.30
5. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei
dosarelor-11.01.2018 ora 10
6. susţinerea probei scrise – 17.01.2018, ora 10.00;
7. afisare rezultate proba scrisa 18.01.2018 ora 10.00
8. depunere contestatii proba scrisa 18.01.2018 10.30-12.30
9. afisare rezultate dupa contestatii proba scrisa 18.01.2018 18.00
10. susţinerea interviului – 19.01.2018, ora 09.00
11. depunere contestatii interviu 19.01.2018
12. afişarea rezultatelor finale – 19.01.2018.

