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ANUNŢ
EXAMEN DE PROMOVARE
SECRETAR
Având în vedere H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de stabilire a 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 modificată prin H.G. nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 şi a Ordinului
M.E.N. nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual.
Colegiul Nicolae Titulescu organizează examen de promovare pentru transformarea postului de
secretar, studii M, grad profesional II, în secretar, studii S, grad profesional II.
Examenul de promovare se desfăşoară în data de 26.03.2021, ora 9:00 la sediul unităţii şcolare.
I.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI

Examenul de promovare va avea loc la sediul Colegiului Nicolae Titulescu Brasov, conform graficului de mai jos:
Etapa de examen
Proba scrisă
Afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale

Data/perioada
26.03.2021 ora 9:00 – 2 ore
26.03.2021 ora 13:00
29.03.2021(între orele 8:00-13:00)
31.03.2021
31.03.2021 ora 12:00

Eventualele contestaţii se depun la secretariatul unităţii şcolare.
Soluţionarea contestaţiilor se face în maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Punctajul/nota după rezolvarea contestaţiilor rămâne definitivă.
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

II.

TEMATICA PENTRU EXAMEN:

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar de stat
3. Acordarea alocatiilor de stat, burselor şcolare, programul Euro 200, Bani de liceu şi alte ajutoare
acordate elevilor
4. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date: SIIIR etc.
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III.

BIBLIOGRAFIE

1. L.1/2011 - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare
2. L.53/2003 - Codul Muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Ordin 5.447/2020 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant preuniversitar
4. Ordin 3844/2016 - Regulamentul privind actele de studii si al documentelor scolare gestionate de
unitatile de invatamant preuniversitar
5. Ordin 5.977/2020 - privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020
6. L.16/1996 - republicata, Legea Arhivelor Nationale
7. Ordin 5576/2011 - criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar
de stat, cu modificarile si completarile ulterioare
8. HG 1294/2004 - acordarea ajutorului financiar "Euro 200"
9. OMECTS 1488/2004 - aprobarea criteriilor "Bani de liceu"
10. HG 844/2008 - stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii,
medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitara din
Republica Moldova
11. L.61/1993 - alocatiile de stat pentru copii
12. HG 564/2017 - privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale
speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar
13. L126/2002 - aprobarea OG 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare in anul scolar 2001-2002
14. Ordin 4511/2017 - Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din
uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului
didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare
15. OAP 600/2018 - aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
16. Ordin 4831/2018 - Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
17. L. 55/2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1
18. HG 3/2021 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13
ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
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