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Nr.  4337/28.11.2016 

                                                      ANUNT 
 
        In perioada 14-15 decembrie 2016, orele 13.00, la Colegiul National Pedagogic ,,Carol I” din 
Campulung Muscel, va avea loc examenul de promovare in functia de conducere - secretar sef. 

 

 Modalitatea de desfășurare a examenului: 

 
 Examenul de promovare a personalului contractual in functia de conducere - secretar sef, 
constă în: 

 susținerea unei probe scrise  
14 decembrie 2016, ora 13.00  
 interviu 

15 decembrie 2016, ora 13.00  
 

 Tematica 

 
1. Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar; 
2. Incadrarea personalului in invatamantul preuniversitar; 
3. Particularitati ale salarizarii in invatamantul preuniversitar; 
4. Echipamente de reţeaşi de comunicaţie; 
5. Acte de studii – tipuri, conditii de eliberare, modul de completare; 
6. Duplicate ale actelor de studii; 
7. Documente scolare; 
8. Acordarea burselor scolare, Euro 200 si alte ajutoare sociale pentru elevi; 
9. Arhivarea si circuitul documentelor; 
10. Intocmirea si gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR; 

 

 Bibliografia: 

  
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 
2. OMENCS nr. 5079/2016 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar;   
3. Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
4. H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului –

cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

5. H.G. 250/1992 – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația 
publica, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare; 

 
6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic 

emise în aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, aprobate prin Ordinul nr. 
5559/07.10.2011; 

7. Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, privind sistemul unitar de 
pensii publice; 
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8. Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN nr. 

44990/1999; 
9. H.G. 1294/2004 privind ajutorul financiar ,,Euro 200”; 
10. Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările ulterioare – Ordin 3470/07.03.2012, privind 

criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 
11. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordonantei nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite 

școlare; 
12. Legea nr. 272/2004, H.G. nr. 904/2014, OMECȘ nr. 5036/25.08.2015, referitoare la 

drepturile copiilor cu CES din școlaile de masă; 
13. OMENCȘ nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;  
14. Legea nr.284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice  

 
15. Legea nr.285/2011 privind salarizarea in anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din 

învățământ.  
 

16. Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative, comparative cu Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 
2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ comparativ cu OUG nr. 10/2008 
privind salarizarea personalului nedidactic; 

17. H.G. 500/2011 privind Registru general de evidență a salariaților; 
18. Metodologia cadru de mobilitate a personalului de predare din învățământul preuniversitar;  
19. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale; 

     20. ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a 
sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"; 
     21. Hotărâre de Guvern nr. 1488/9.09.2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 Dosarele de inscriere la examen se depun pana vineri – 09.12.2016 – ora 12,00 si 

contin in mod obligatoriu: 
     

    a) adeverinţa eliberată de compartimentul secretariat privind calificativele in ultimii trei ani; 
    b) cerere de inscriere. 
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Nr.  4337/28.11.2016 

                                                      ANUNT 
 
        In data de 14 decembrie 2016, ora 13.00, la Colegiul National Pedagogic ,,Carol I” din 
Campulung Muscel, va avea loc examenul de promovare in grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual (de la informatician II S la informatician I S). 

 Modalitatea de desfășurare a examenului: 
Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe practice: 

 14 decembrie 2016, ora 13.00  

 Tematica 

1. Reţele LAN , WAN, lnternet, Intranet; 
2. Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP; 
3. Arhitecturi, protocoale - Microsoft, Netware, TCP/IP; 
4. Echipamente de reţea şi de comunicaţie; 
5. Instalări şi configurăi de echipamente în Reţele locale (switch-uri, routere); 
6. Administrare retele; 
7. Securitatea reţelelor; 
8. lnstalări, configurări staţii de lucru, imprimante; 
9. Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare 

defecte; 
10. Mail merge in Office 2007 
11. Aplicatii Microsoft Excel 2007 
12. Sisţem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2003 Server, 2012 Server; 
13. Instalare şi configurare,utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2015,  
14. Servicii (aplicaţii) lnternet si protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fişiere, DNS,telnet 

etc); 
15. Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile lnternet; 

 

 Bibliografia: 

1. Reţele de comunicatii între calculatoare - Ion Bănică 
2. Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare - Terry Ogletree 
3. Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare - VasileTeodorDădârlat 
4. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare - Adrian Munteanu, Valerica Greavu 

Şerban –Editura Teora 
5. Windows 8  IES Special Edition- Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited 
6. Microsoft Office 2007 Gidvizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu 
7. Windows XP Profesional- Rabert Cowart, Brian Knittel- Editura Teora 

 Dosarele de inscriere la examen se depun pana vineri – 09.12.2016 – ora 12,00 si 
contin in mod obligatoriu: 

 
     a) adeverinţa eliberată de compartimentul secretariat în vederea atestării vechimii în gradul 
profesional din care se promovează; 
    b) adeverinţa eliberată de compartimentul secretariat privind calificativele in ultimii trei ani; 
    c) cerere de inscriere. 

 

 


