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preuniversitar de stat   

3. OMEN nr.3027/2018- pentru modificarea și completarea Anexei –Regulament – cadru de 

organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la  OMENCS nr. 

5079/2016.  

4. Legea 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

5. H.G. 250/1992 actualizată , privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
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(concediile de odihnă ale personalului din învăţământul preuniversitar)   
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14. Ordinul 3844/2016 - pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii şi a 
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Ministerului Educatiei nr.3563 /2021 

15. HG 1488/2004- privind aprobarea criteriilor „Bani de liceu”  

16. HG 1294/2004- acordarea ajutorului financiar „Euro 200”  
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17. Ordinul 5576/2011- privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul 

preuniversitar  

18. Ordinul 3470/07.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.  
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didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019  

21. OMEN 4619/2014 Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar  

22. Ordin 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN 4619/2014  

23. Legea 677/2001 (actualizată) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date actualizată  
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TEMATICA 
PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT 

DE SECRETAR – 0,5 NORMĂ 

 

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. Documentele şcolare  

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  

10. Întocmire diverse documente şi statistici, creare baza de date elevi, folosind 

pachetul Microsoft Office (Word, Excel,  Acces, Power Point, Outlook), servicii 

postă electronică.  

 

Director, 

Anghel Marian-Viorel 

 


