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organizare examen pentru promovare secretar din treapta profesionald III, studii
superioare in treapta profesionald II, studii superioare

Casa Corpului Didactic Timiq, cu sediul in Timiqoara, str. Piala Iancu Huniade rtr.3, orgatizeazd

examen de promovare secretar din treapta profesional[ III, studii superioare in treapta profesionalS II,

studii superioare.

Condifii generale:

- Calificativul foarte bine la evaluarea performan{elor profesionale individuale, oblinut cel pujin

de doud ori in ultimii trei ani, in care s-a aflat in activitate la Casa Corpului Didactic Timiq

- Cel pu{in 3 ani de la ultima promovare

- Studii de specialitate necesare pentru ocuparea postului

Acte necesare pentru intocmirea dosarului personal in vederea examinlrii:

- Cererea de participare la examenul de promovare

- Curriculum vitae (datat qi semnat pe fiecare pagind)

- Actele de studii (in copie xerox conform cu originalul)

- Acte de identitate: carte de identitate, certificat de na;tere, certificat de cdsdtorie - dacS e cazul

(in copie xerox conform cu originalul)

Dosarul personal se va depune la Comisia de incadrare, reincadrare qi promovare a personalului

de la Casa Corpului Didactic Timiq in perioada 3 octombrie 201'7 - 18 octombrie 201"7,in intervalul orar

ll - 15 (cu cel pulin 2 Tile lucrdtoare inainte de data sus{inerii examenului de promovare).

Examenul de promovare se va organiza in data de 20 octombie 2017, ora 9m, in Sala de lecturd a

Bibliotecii Casei Corpului Didactic Timiq (Timigoara, str. Piala Iancu Huniade nr. 3).

Informalii suplimentare se pot obfine zilnic in intervalul orar 10 - 15 la telefon O256/490452 sau

la sediul Casei Corpului Didactic Timig (Timiqoara, str. Piala Iancu Huniade nr. 3), persoand de contact

Duiuleasa Simona - Elena.
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Desfiqurarea examenului

Examen pentru promovare secretar din treapta profesionald III, studii superioare in treapta

profesionalf, II, studii superioare constA in susjinerea unei probe scrise cu durata de 2 ore qi se va

desfdsura in data de 20 octombrie 2017 la ora 900 in Sala de iecturd a Bibliotecii Casei Corpului

Didactic Timiq (Timiqoara, str. Piala Iancu Huniade nr. 3).

Calendarul activifilii de promovare secretar din treapta profesionald III, studii superioare in

treapta profesionalS Il. studii superioare:

1. 2 octombrie 2017 - Publicarea anunlului pe site-ul CCD Timis qi la avizierul instituliei:

2. 3 - 18 octombrie 2017 in intervalul orar 11 - 15 - Depunerea dosarului la Comisia de

incadrare, reincadrare qi promovare a personalului de la Casa Corpului Didactic Timiq

3. 20 octombrie 2017 ora 900 - DesfAqurarea probei scrise

4. 20 octombrie 2017 ora 1400 - Afigarea rezultatului

5. 23 octombrie 2017 in intervalul orar 1000 - 1200 - Depunerea contestaliilor

6. 23 octombrie 201.7 ora 1600 - Afiqarea soluJiondrii contestajiilor ;i a rezultatului final

BIBLIOGRAFIE

l. Legea Educa(iei Nalionale rfi. 1/2011 cu modificdrile qi completdrile ulterioare

2. Regulamentul de organizare qi funcyionare a casei corpului didactic, aprobat prin OMECTS

m. 555412011cu modificdrile qi completdrile ulterioare

3. Legea-cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice

4. Hotdrdrea de Guvern w. 25011992 privind concediul de odihnd ;i alte concedii ale

salarialilor din administalia publicd, din regiile autonome cu specific deosebit qi din unitdlile

bugetare, republicati

5. Ordinul Ministerului Educaliei, Cercetdrii, Tineretului ;i Sportului nr. 5559/2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind eJectuarea concediului de odihnd al personalului

didactic din invd{dmAnt, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

6. Legea w. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare

7 . Orilinul Ministerului Eilucaliei Nalionale ru. 330'712013 privind aprobarea mod.elului

Atestatului de formare continud a personalului didactic ;i modelului "FiEei competenlelor ;i a

tli s cip line lor/t eme lo r "

8. Ordinul Ministerului Educa{iei ;i Cercetdii $tiinyifice nr. 548ll2ol5 privind aprobarea

Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continud a personalului didactic

9. Hotdrdrea de Guyem nr. 54412003 pivind modelul sigiliilor cu stema Romdniei, ptistrarea ;i
utilizarea acestora, precum Ei scoaterea din folosinld a sigiliilor cu stema Romdniei, uzate sau

care devin nefolosibile



lO. Legea rn. 7511994 privind aprobarea drapelului Romdniei, intonarea imnului nalional Si

folosirea sigiliilor cu stema Romdniei de cdtre autoritdlile ;i instituyiile publice cu

modificirile gi completirile ulterioare

ll. Hotdrdrea de Guvern nr. 500/201I privind registrul general de evidenld a salarialilor cu

modificdrile qi completdrile ulterioare

12. Legeaw.53l20O3 - codul muncii, rep:ublicate, cu modificArile qi completdrile ulterioare

13. Legea arhivelor nalionale tr. 1611996, republicati, cu modificlrile Ei completdrile ulterioare

14. Ordinul Ministerului Educaliei, Cercetdrii ;i Tineretului ru. 135O12007 pentru aprobarea

metodologiilor de calcul ale drepturilor salariale care se acordd personalului didactic

tncadrat pe funcliile din anexele la Ordonanla Guvernului nr. 11D,007

15. Ordinul Ministerului Educaliei, Cercetdrii, Tineretului Si Sporului nr. 457612011 privind

validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal tn tnvdldmintul preuniversitar

de stat, cl modificdrile qi completdrile ulterioare

intocmit.
Du Simona - Elena


