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Nr. 865/13.03.2020 

 

ANUNŢ 

 

Concurs pentru ocuparea postului de secretar şef 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  “SF. DUMITRU” – CRAIOVA, organizează concurs 

în data de 06 aprilie 2020, ora 900, pentru ocuparea postului de secretar şef, 

perioadă nedeterminată.  

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.3 

din Regulamentul - 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 a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G.nr. 286/2011, 

publicat în M.Of.221 din 31.03.2011, cu modificările ulterioare): 

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

• are capacitate deplină de exerciţiu; 

• 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; 

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

• 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. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 

funcţiei contractuale sunt:  

- Studii superioare 

- Vechime în domeniul resurse umane: minim 5 ani 

- Abilităţi de lucru în echipă 

- Rezistenţă fizică si psihică 

- Disponibilitate la solicitările unităţii.  
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Concursul va consta în următoarele probe: 

 Concursul/examenul se va desfăşura în perioada   06.04.2020 – 08.04.2020, la 

sediul unităţii şcolare şi va consta în susţinerea următoarelor probe: 

1. Analiza dosarelor - îndeplinire condiţii - perioada 30 – 31.03.2020; 

2. Proba scrisă în data de 06.04.2020 - ora 900; 

3. Proba practică în data de 07.04.2020 - ora 900; 

4. Interviu în data de 08.04.2020 - ora - ora 900 

 

 Dosarele de candidatură se vor depune la secretariatul unităţii, până la 

data de 27.03.2020, orele 15.00 şi vor cuprinde următoarele documente :  

- cerere înscriere la concurs; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice -  certificat/atestat/adeverință – 

curs arhivar, curs protectia datelor cu caracter personal 

- copie xerox după carte /buletinul de identitate; 

- copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor; 

- cazier judiciar în original; 

- certificat de integritate comportamentală; 

- adeverinţă medicală, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a 

munci în postul solicitat; 

-  curriculum vitae 

- opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu 

înregistrarea înscrierii la concurs. 

 

Toate documentele solicitate în copii vor fi însoţite de acte în original pentru 

conformitate.
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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

Concursul se va desfăşura la sediul ŞCOLII  GIMNAZIALE  “SF. DUMITRU” – 

CRAIOVA, str. Unirii nr.162, după cum urmează: 

 

Etapa de concurs Data / perioada  

Înscriere 

16.03.2020 - 27.03.2020 

orele 08.00 - 15.00  

*In intervalul 16.03.2020- 

22.03.2020 – înscrierea se face prin 

email la adresa 

sc18craiova@yahoo.com, urmând ca 

dosarele să se depună la unitate in 

intervalul 23.03.2020 – 27.03.2020 

 

Selecţia dosarelor - verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de participare la concurs 
30.03.2020 

 

Afişarea candidaţilor care îndeplinesc      

condiţiile de participare la concurs 
30.03.2020, orele 12.00 

 

Înregistrarea contestaţiilor privind     

rezultatele selecţiei candidaţilor. 
30.03.2020, orele 12.00 - 15.00 

 

Soluţionarea contestaţiilor. 31.03.2020  

Afişarea rezultatelor după contestaţii 31.03.2020,orele 16.00  

Proba scrisă 06.04.2020, orele 9.00  

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 06.04.2020, orele 13.00  

Depunere contestaţii probă scrisă 06.04.2020, orele 13.00 - 15.00  

Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă 06.04.2020  

Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă 06.04.2020  

Proba practică 07.04.2020, orele 9.00  

Afişare rezultate probă practică 07.04.2020, orele 13.00  

Depunere contestaţii probă practică 07.04.2020,orele 13.00- 15.00  

Soluţionarea contestaţiilor probă practică 07.04.2020  

Interviu 08.04.2020, orele 9.00  

Afişare rezultate interviu 08.04.2020, orele 13.00  

Afişare rezultate finale 08.04.2020. orele 15.00  

Concursul va cuprinde următoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere, proba 

scrisă, proba practică şi interviu. Se pot prezenta la următoarele etape doar candidaţii 

declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor. 

Punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii 

care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, proba practică respectiv după interviu. 

mailto:sc18craiova@yahoo.com
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Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba 

scrisă, probă practică şi interviu. 

Candidatul declarat admis (candidatul cu punctajul cel mai mare) se încadrează pe 

perioada nedeterminată începând cu data de 06.04.2020. 
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TEMATICA PENTRU CONCURS 

 

 

1.Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar 

2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

3. Regimul actelor de studii 

4. Duplicate ale actelor de studii 

5. Documente şcolare 

6. Salarizare şi încadrare 

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,SIIIR. 
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publice cu modificările şi completările ulterioare. 
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Director, Mihaela Alina CIUCĂ

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
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