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Concurs pentru promovare profesională personal didactic auxiliar

Liceul Charles Laugier cu sediul în Craiova Jud. Dolj- str. Brestei nr. 129, organizează în data de 26 
ianuarie 2023, orele 9,00-11,00, concurs de promovare profesională, conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 1336/2022 pentru următoarele posturi:

1. Secretar şef, studii superioare;

I. TEMATICA PFNTRIJ EXAMEN:

• Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
• încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar de stat;
• Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
• Actele de studii şi documentele-şcolare în învăţământul preuniversitar;
• Duplicate ale actelor de studii;'
• Acordarea burselo&şcolare, programul „Euro 200" şi alte ajutoare acordate elevilor;
• Arhivarea şi circuitul ddfeumentelor;
• Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
• Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor;
• întocmirea şi gestionarea bazelor de date - EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

II. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OMEN nr. 5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu 

modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
4. 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 a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

5. H.G. 250/1992 - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia public, din 
regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;

6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în 
aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, aprobate prin Ordinul nr. 4.050 din 29 iunie 2021;

7. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
8. Criterii de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN nr. 44990/1999;
9. H.G. 1294/2004 privind ajutorul financiar „Euro 200”, Ordinul nr. 3020/2022 privind aprobarea 

Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 
2022;

10. HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021- 2022, cu modificările ulterioare - Ordin nr. 5.870 din 22 
decembrie 2021, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat;

11. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
12. Legea nr/272/2004, H.G. nr. 904/2014, OMECŞ nr. 5036/25.08.2015, referitoare la drepturile copiilor cu
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CES din şcolile de masă;
13.0M EN CŞ nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările 
ulterioare;

14. Legea nr. 153/2017, Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
15. H.G. 905/2017 privind Registru general de evidenţă a salariaţilor;
16. OMECŞ nr. 5578/10/11/2021 plivind aprobarea Metodologiei cadru de mobilitate a personalului de 

predate din.învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2022/2023;
17. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale;

2. Informatician, grad profesional II;

I TEMATICA PENTRU EXAMEN

• Reţele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi;
• Echipamente de reţea si comunicaţie;
• Instalări şi configurări de echipamente în reţelele locale structurate;
• Administrarea reţelelor de calculatoare;
• Securitate şi mentenanţă, programe antivirus;
• Instalare software (staţii de lucru, imprimante). Licenţe;
• Instalare şi configurare Windows, Microsoft Office;
• Sisteme de operare Windows, Linux;
• Suita Microsoft Office 365 (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher) şi Google Suite
• (cu accent pe Classroom. Google Forms, Calendar, Drive);
• Administrare site. Limbajul HTML;
• Platforme educaţionale, administrare si configurare G-Suite for Education.
• Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al învăţământului din România (SIIIR).

II: BIBLIOGRAFIE:

1. Utilizare S1IIR - http://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri;
2. Utilizarea computerului- Windows 10, Ed. Euroaptitudini SA Bucureşti;
3. Editare de text - Microsoft Word 2013, Ed. Euroaptitudini SA Bucureşti;
4. Calcul tabular- Microsoft Excel 2013- Ed. Euroaptitudini SA Bucureşti;
5. Tanenbaum A.S.- Reţele de calculatoare;
6. Documentaţii oficiale de pe site-urile : http://office.microsofit.com; http://edu.ro;
7. Administrare platforme educaţionale BURAGA Sabin -  2005;
8. Proiectarea siturilor Web- design si funcţionalitate, Iaşi, Polirom, CERCHEZ Emanuela;
9. Internet. Utilizarea reţelei de Internet lO.MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill MySQL. 

Michael Grey, Editura McGraw-Hill.

CO NCURSUL VA AVEA U R M A TO A R ELE ETA PE:
- verificarea  d osare lo r pen tru  stab ilirea  cond iţiilo r de în scrie re
- proba scrisă
Sunt declaraţi adm işi la p roba  scrisă  cand idaţii care au ob ţinu t m inim  50 de puncte  din 
m axim ul de 100 de puncte.
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CALENDARUL CONCURSULUI

Etapa de concurs Data/perioada Ora Observaţii

Depunerea dosarelor 03.01.2023 -  19.01.2023 8-14 La secretariatul unitatii

Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 19.01.2023 12

Selecţia dosarelor depuse. Afişarea rezultatelor in 

urma selecţiei dosarelor depuse

19.01.2023 17

Depunerea contestatiilor in urma selecţiei dosarelor 20.01.2023 9-12 La secretariatul unitatii

Afişarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse 20.01.2023 16

Susţinerea probei scrise 26.01.2023 9-11

Afişarea rezultatelor probei scrise 26.01.2023 15

Depunerea contestatiilor in urma probei scrise 26.01.2023 15-18 La secretariatul unitatii

Afişarea rezultatelor contestatiilor proba scrisa 26.01.2023 20

C on diţii generale  de p artic ip are la concurs:
P rom ovarea  in grade sau trep te  im ed ia t superioare  pen tru  cad re le  d idac tice  aux ilia re  se face la 
îndep lin irea  u rm ătoare lo r condiţii:
•  A u o vechim e de 3 ani pe acelaşi g rad /trep tă , care reiese  din dosarul personal din 
adeverin ţe le  de încadrare;
•  A u ob ţinu t ca lificativu l „Foarte  b ine” la evaluarea  pe rfo rm an ţe lo r p ro fesionale  ind iv iduale  

de cel pu ţin  2 ori în  u ltim ii 3 ani;
•  N u au fost sancţionaţi d isc ip linar după aco rdarea  u ltim ulu i calificativ .


