
COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” TULCEA,  
 
Organizează  concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar S (studii superioare)  
 
Având în vedere:  
- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice.  
- OMEN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ăn anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;  
- H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011  
- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011  
- Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013  
 
 
I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS  
Condiţii generale  
1. Cetăţenie română şi domiciliul stabil în România  
2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit  
3. Capacitatea deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare  
4. Îndeplinirea condiţiilor de studii  
5. Nu are condamnări definitive  
Condiţii specifice  
1.Studii superioare cu diplomă de licență  
2. Vechime în munca de secretariat in invatamantul liceal - minim 6 ani, din care minim 1 an sa fi 
detinut functia de secretar sef 
3. Cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar  
4. Cunoştinţe specifice postului (comunicare şi relaţii publice, elaborare, redactare şi arhivare 
documente, etc)  
5. Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică)  
6. Disponibilitate la timp de lucru prelungit  
 
II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:  
1. Cerere de înscriere  
2. Copia actului de identitate  
3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, atestate)  
4. Copia certificatului de naştere  
5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)  
6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)  
7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL  
8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale  
9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)  
10. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative  
11. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restituí candidatului cu înregistrarea 
înscrierii la concurs.  
Actele vor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină  
Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării 
conform cu originalul.  
 



III. CALENDARUL CONCURSULUI  
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Colegiului Dobrogean “Spiru Haret”, Tulcea, conform 
graficului.  
Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la numărul 0240/517130 sau 
personal la secretariatul unităţii, între orele 9.00-12.00.  
Concursul se va desfăşura la sediul Colegiului Dobrogean “Spiru Haret”, conform graficului de mai jos: 

Nr. 
crt 

Activităţi Data Ora 

1 Postare anunț pe portalul www.posturi.gov.ro și pe site-ul unității  21.09.2016  

2 Apublicare anunț în mass-media 21.09.2016  

3 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la secretariatul 
şcolii  

21.09.2016 
11.10.2016 

9.00 - 14.00 

4 
Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului  

12.10.2016 10.00 - 12.00 

5 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor  13.10.2016 10.00 

6 Depunerea contestaţiilor  13.10.2016 10.30 - 12.30 

7 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor  14.10.2016 14.00 

8 Susţinerea probei scrise  17.10.2016 9.00 

9 Afişarea rezultatelor probei scrise  17.10.2016 14.00 

10 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă  18.10.2016 10.00-12.00 

11 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă  18.10.2016 14.00 

12 Susţinerea probei practice  19.10.2016 10.00 

13 Afişarea rezultatelor probei practice  19.10.2016 14.00 

14 Susținerea interviului 20.10.2016 11.00 

15 Afişarea rezultatelor finale  20.10.2016 14.00 

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.  

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă de nedeterminată. 

IV. TEMATICA DE CONCURS:  
1. Contractul individual de muncă  
2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar  
3. Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar  
4. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  
5. Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar  
6. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor  
7. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române  
8. Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXCEL)  
 
V. PROCEDURA DE SELECȚIE  
Probe de concurs:  
a) selecţia dosarelor;  
b) probă scrisă;  
c) probă practică; 
d) Interviul.  
 
VI. BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul de ocupare a postului de conducere, vacant, de secretar şef 
1. Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale; 
2. OUG 21/2012 - privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale; 
3. OMEN 5115/2014 - 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 63/2011 - privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar; 
6. O.U.G. 19/2012 - privind recuperarea reducerilor salariale; 
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7. 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; 
8. 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; 
9. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în 
aplicarea prevederilor Legii 1/2011 - Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011; 
10.Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice; 
11. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 
44990/1999; 
12. HG 1294/2004 - acordarea ajutorului financiar "Euro 200" 
13. Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu” 
14. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul 
preuniversitar de stat; 
15. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ; 
16 .Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare; 
17. Ordin 3844/2016 - Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 
18. Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiliilor; 
19. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor; 
20.Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
21. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale; 
22. O.M . 1350/2007 - stabilirea cuantumului pentru plata cu ora; 
23. OUG nr 10/2008 - salarizarea personalului nedidactic din învăţământ; 

24. OMECS nr. 5559/2015 cu modificările şi completările ulterioare; 

25. OMECTS nr.5565/07 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi 
al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;  
26. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;  
27. Ordinul  privind structura anului şcolar 2016-2017;  
28. Ordonanța de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in 
anul 2014  
29. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 
reactualizată;  
 
 

DIRECTOR, 
Prof. ANASTASIU FLORIN – CRISTIAN 

 

 






