
ANUNȚ 

PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ȘEF,GRAD PROFESIONAL II  

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

 

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Crișan, nr. 

50, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar șef, grad profesional 

II, studii superioare, pe perioadă nedeterminată. 

Vechimea în funcția pentru care se organizează concursul: minimum 3 ani 

Data desfăşurării concursului: 28 – 29 ianuarie 2016, ora 9.00 

Locul desfăşurării concursului: COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”, DROBETA 

TURNU SEVERIN 

Data-limită depunere dosare  

Dosarele se vor depune în perioada 23 decembrie 2015  – 26 ianuarie 2016, în intervalul 

orar 10:00 - 14:00 (în zilele lucrătoare), la secretariatul unității de învățământ.  

Persoana de contact - secretar Mihart Gheorghița; tel. : 0252 320461 

 

CONDUCEREA, 

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

1)  Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține 

următoarele documente: 

a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

b)    copia actului de identitate; 

c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care să ateste 

efectuarea unor specializări în profilul postului; 

d)  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

e)  cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 

cu funcția pentru care candidează; 

f)  o adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, 

numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătății. 

g) Curriculum Vitae; 

h) recomandare de la ultimul loc de muncă. 

 

2)    Actele prevăzute la alin.1 lit. b), c), si h) vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea. 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: 

a)    să fie apt medical pentru exercitarea funcției; 



b)    să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

c)    să fie absolvent de studii superioare; 

d)    acte care să ateste efectuarea unor specializări în profilul postului; 

e)    să aibă minimum 3 ani vechime în funcția de secretar șef. 

 

3) Data-limită depunere dosare  

Dosarele se vor depune în perioada 23 decembrie 2015  – 26 ianuarie 2016, în intervalul 

orar 10:00 - 14:00 (în zilele lucrătoare), la secretariatul unității de învățământ.  

4) Selecția dosarelor 

 Selecția dosarelor se va face în data de 27.01.2016 

 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor– 27.01.2016, ora 10.00 

 Depunerea contestațiilor - 27.01.2016, între orele 12.00 – 14.00 

 Afișarea rezultatelor contestațiilor – 27.01.2016, ora 15.00 

 

5)  Examenul se va desfășura în zilele de 28 și 29.01.2016, la sediul Colegiului Național 

”Gheorghe Țițeica”, după cum urmează: 

28.01.2016 

 proba scrisă- ora 9.00; 

 afișarea rezultatelor pentru proba scrisă – ora 12.00; 

 depunerea contestatiilor pentru proba scrisă –între 12.30 – 13.30; 

 soluționarea contestațiilor –între 14.00 – 16.00; 

 afișarea rezultatelor contestațiilor – ora 16.30 

 

29.01.2016  

 interviu -  între 9.00 – 11.00;  

 afișarea rezultatelor interviului – ora 11.30 ; 

 proba practică – între 12.00 – 14.00; 

 afișarea rezultatelor probei practice –ora 14.30; 

 depunerea contestațiilor pentru proba practică –între15.00 – 16.00; 

 afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba practică – ora 17.00; 

 afișarea rezultatelor finale -  ora18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Fișa postului  

CONDIŢII GENERALE 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE 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 starea corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală anexată la dosarul de 

înscriere; 



- nu a fost condamnat 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. 

- spirit gospodăresc, iniţiativă, responsabilitate 

- solide competenţe în domeniul resurselor umane. 

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI 

- studii superioare; 

- vechime în funcția de secretar șef de minimum 3 ani; 

- cunoştinţe privind întocmirea si administrarea corespondenţei oficiale; 

- cunoştinţe privind încadrarea personalului; 

- noţiuni de comunicare în relaţii publice; 

- disponibilitate la timp de lucru prelungit; 

- cunoştinţe de utilizare şi operare PC: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE WORD, EXCEL, 

INTERNET EXPLORER,baze de date; 

- cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli EDUSAL, REVISAL, SIIIR, etc; 

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI 

- respectarea planurilor manageriale ale şcolii; 

- implicarea în proiectarea activităţii şcolii la nivelul compartimentului; 

- realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului; 

- cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare; 

-folosirea tehnologiei informatice în proiectare; 

- organizarea documentelor oficiale; 

- asigurarea evidenţei, ordonării şi arhivării documentelor; 

- gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică, periodic, a datelor, în 

programul EDUSAL ,REVISAL şi SIIIR,. 

- întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor; 

- alcătuirea de proceduri operaţionale; 

- respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului; 

- asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment; 

- asigurarea interfeţei pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcţi si indirecţi; 

- identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 

- participare la activităţi de formare profesională; 

- participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

- îndeplinirea unor atribuţii dispuse de directorul școlii pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii unităţii de învăţământ; 

- respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU 

 

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, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi; 

8. Arhivarea şi circuitul documentelor; 

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

 

CONDUCEREA, 


