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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

Nr. 1593/24.06.2022 

 

 

ANUNȚ 

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița organizează examen de promovare a postului 

de Secretar din Debutant  în Grad III SUPERIOR, în data de 30.06.2022, ora 10:00 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinul 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual și prevederile 

Hotărârii nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - Titlului II Promovarea 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, și ca urmare a: 

 

1. Cererii nr. 1399/06.06.2022 a d-nei Dobricean Alexandra; 

2. HCA nr. 63/23.05.2022; 

3. Aprobării Inspectoratului Școlar Județean din 08.06.2022 privind transformarea postului; 

 

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița, organizează examen de promovare pentru postul de 

informatician în data de 30.06.2022 începând cu ora 10:00. 

 

Condiții pentru participarea la examen: 

Examenul se va organiza conform calendarului următor: 

30.06.2022 , ora 10:00 — proba scrisă pentru postul de informatician 

30.06.2022, ora 14:00 — afișare rezultate 

01.07.2022, maxim ora 10:00 — depunere contestații 

01.07.2022, maxim ora 12:00 — soluționare contestații 

01.07.2022, maxim ora 12:00 — afișare rezultate finale 

 

Bibliografie 

Pentru examenul de promovare al postului de Secretar III S: 

ORDIN nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi 

al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

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

HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200; 

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale; 

ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
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burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată; 

Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5569/7 octombrie 

2011 REGULAMENT privind organizarea şi funcționarea învățământului preuniversitar de artă; 

ORDIN Nr. 4812 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea 

învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar; 

Tematică 

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar; 
2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar; 
3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar; 
4. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare; 
5. Duplicate ale actelor de studii; 
6. Documente școlare; 
7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi; 
8. Arhivarea și circuitul documentelor; 
9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR. 

 

 

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 - 16:00 la tel. 0263239398 sau pe 
licmuzicabn@yahoo.com. 
 
 
 
 
 

Comisia de examen promovare Secretar  
Președinte, 

 

 

Director,  

Prof. dr. Raluca Mărginean 
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