
SCOALA GIMNAZIALA “SF. NICOLAE”, ORASUL MIZIL  

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR 

TEMATICA 

1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar 

2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar 

3. Particularităţi ale salarizării înînvăţământul preuniversitar 

4. Actele de studii: tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare 

5. Documente şcolare 

6. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi 

7. Arhivarea şi circuitul documentelor 

8. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR 

9. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor 

 

 BIBLIOGRAFIE  

1. Legea 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale 

2. OUG 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 

3. Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – in vigoare de 

la 13 ianuarie 2015 

4. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

5. Legea 285/2010
-
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice 

6. Legea 329/2009,cap.IV privind cumulul pensiei cu salariul; 

7. Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic transferat; 

8. O.U.G. 19/2012 privind recuperarea reducerilor salariale;  

9. H.G.286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractual şi a conditiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;  

10. H.G.250/1992 privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica ; 

11. Norme metodologice  privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea 

prevederilor Legii 1/201I Legea Educaţiei Naţionale APROBATE CU Ordinul 5559/7.10.2011; 

12. Criteriile de normarea personalului didactic şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999; 

13. HG 1294/2004 acordarea ajutorului financiar “Euro 200” 

14. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordarea burselor elevilor din inv. preuniversita rde stat; 

15. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

16. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare 

17. Ordin 5565/31.10.2011 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 16/1996 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. Legea 128/1997 Statutul personalului didactic 

25. OMECTS 5624/2012 cu modificările şi completările ulterioare 

26. OMECTS 6239/2012 cu modificările şi completările ulterioare 

27. Ordin nr. 6152/2012 privind modificarea ROFUIP privind transferul elevilor 

28. OUG 77/2013 

 


