
 

 

TEMATICA  

PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR 

 

1. Contractul individual de muncă 

2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

3. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar 

4. Încadrarea personalului din învăţământul preuniversitar 

5. Particularități ale salarizării din învăţământul preuniversitar 

6. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu 

7. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a 

adeverintelor 

8. Arhivarea și circuitul documentelor 

9. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române 

10. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc) 

11. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, 

SIIIR) 

 

 

 

 



 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR 

 

1.       Legea 1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările 

ulterioare 

2.       Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul 

preuniversitar 

3.       Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice cu completările și modificările ulterioare 

4.       Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic ți 

didactic auxiliar, actualizată 

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 



10.   HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro200” 

11.   Ordin 5576/2011 și ordin 3470/7.03.2012 privind criteriile generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

12.   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 

 


