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Nr.  24/19.01.2021 
 
 

ANUNŢ 
 

Centrul Județean de Excelență Dolj anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de 
secretar – 1/4 normă, studii superioare, grad profesional II.  

 
 
 
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa la 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 a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare; 

d) are capacitate deplină de exercitiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate şi a avizului 
psihologic eliberat de persoane/institutii abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime 

g) 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 participare la concurs: 
 

a) studii superioare absolvite cu licenţă în specialitate (economic, management, juridic) 
b) vechimea în specialitatea postului: minim 5 ani; 
c) calificativ „foarte bine” în ultimul an de activitate; 
d) disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în weekend; 
e) cunoștințe avansate de operare calculator (excel și word - calcul tabelar, întocmire grafice, editarea 

texte); 
f) cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; 
g) cunoștințe privind încadrarea personalului din învățământ. 
 

 
Atribuţiile principale ale postului sunt cele prevăzute de art. 74 din O.M.C  5447/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 
   a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;   
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   b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;   

   c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către 
autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;   

   d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 
permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;   

   e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale 
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de 
fişa postului;   

   f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la 
situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;   

   g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în 
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de 
evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;   

   h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de 
păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi 
cercetării;   

   i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, 
în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;   

   j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în 
vigoare sau fişei postului;   

   k) întocmirea statelor de personal;   

   l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;   

   m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;   

   n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;   

   o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;   

   p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective 
de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile 
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.   

Bibliografie 

 
1. Legea 1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările ulterioare 
2.      Ordin 5447/2020 - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul 
preuniversitar  
3.        OMEC 5562/2020 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor judeţene de excelenţă 
4.       Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu completările și 
modificările ulterioare 
5.       Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar, actualizată 
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5.       HG 250/1992 actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare 
6.       HG 286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
7.       Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate cu 
Ordinul 5559/7.10.2011 
8.       Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice 
9.       Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999 
11.   Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare 
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar 
13.   HG 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților 
14.   Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare 
15.   Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale 
16.   OUG nr. 10/2008 privind salarizarea personalului nedidactic din învățământ 

Tematica 

1.       Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar; 
2.       Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar, contracte de muncă;  
3.       Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar; 
4.       Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare; 
5.       Documente școlare; 
7.       Arhivarea și circuitul documentelor; 
9.       Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR. 
 
 
Acte necesare pentru înscrierea la concurs: 
 

Conform art. 6 al Hotărârii nr. 286 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține în ordine următoarele documente: 

1. opis al dosarului (2 exemplare); 
2. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare 

cu menţiunea postului pentru care optează să susţină concursul; 

3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

5. copia carnetului de muncă şi adeverinţă extrasă din revisal care să ateste vechimea în muncă şi în 
specialitate; 

6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale (candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
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antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data primei probe a concursului); 

7. calificativul din ultimul an de activitate;  
8. recomandare de la ultimul loc de muncă; 
9. copie, conform cu originalul, după fişa postului de la ultimul loc de muncă, din care să rezulte atribuţiile 

de serviciu în specialitatea postului;  
10. act  doveditor al  competentelor de  operare pe calculator; 
11. curriculum vitae în format european - însoţit de alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului; 
12. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult şase luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate;  

13. declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 din ordin nr. 497 pentru modificarea si 

completarea ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru 

persoanele aflate în situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu 

covid-19 si stabilirea unor masuri în vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.  

Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5 şi 7-10 se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului de secretar 

Înscrierile la concurs se fac la sediul Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj, din str. Ion Maiorescu, nr.2, 
Craiova, până la data de 02.02.2021. Concursul se va organiza la sediul Centrului Judeţean de Excelență Dolj, 
str. Ion Maiorescu, nr.2, Craiova, conform graficului de mai jos: 

 
Nr. 
crt. 

Etapa de concurs 
Data / 

perioada 
Ora Locaţia 

1 Depunerea dosarelor candidaţilor 
20.01-

02.02.2021 
14:30-17:30 Secretariat 

2 Selecţia dosarelor 03.02.2021  Sala de concurs 
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.02.2021 18:00 Avizier, site Cjex 
4 Depunerea contestaţiilor 04.02.2021 15:00-17:00 Secretariat 
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 05.02.2021 13:00 Avizier, site Cjex 
6 Proba scrisă 10.02.2021 10:00 Sala de concurs 
7 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.02.2021 18:00 Avizier, site Cjex 

8 
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii 
probei scrise 

11.02.2021 15:00-17:00 Secretariat 

9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 12.02.2021 11:00 Avizier, site Cjex 
10 Proba practică 12.02.2021 13:00-15:00 Sala de concurs 
11 Afișarea rezultatelor la proba practică 12.02.2021 17:00 Avizier, site Cjex 

12 
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii 
probei practice 

12.02.2021 17:00-19:00 Secretariat 
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Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba 
practică 

15.02.2021 10:00 Avizier, site Cjex 

14 Susţinerea interviului 15.02.2021 13:00 Sala de concurs 
15 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 15.02.2021 15:00 Avizier, site Cjex 

16 
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii 
interviului 

15.02.2021 15:00-16:00 Secretariat 

17 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 16.02.2021 12:00 Avizier, site Cjex 

18 Afişarea rezultatelor finale 16.02.2021 13:00 Avizier, site Cjex 
 
Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte din 100 la fiecare probă pentru a participa la proba 

următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații 
care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. 

 

Relatii referitoare la organizarea concursului:  
Date contact: Tel. 0771110862;  E-mail: contact@cjexdolj.ro  
www.cjexdolj.ro 

Afişat astăzi, 19.01. 2021 
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