
                    Bibliografie – concurs secretar șef 
 

  1. Legea Educației  Naționale nr. 1/2011, cu modificările și  completările ulterioare. 

2. OMEC nr.  5447/2020 - Regulamentul cadru  de  organizare și  functionare   a 

unităților de învățământ   preuniversitar, cu modificările și   completările   ulterioare, 

aduse de OMEC 3108/2021. 

3. Legea  nr. 53/2003 - Codul Muncii – republicată - cu modificările și completările 

ulterioare. 

4. Statutul  elevului, OMENCȘ nr. 4742/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

5.  Ordinul 5576/2011 si Ordinul 3470/2012  privind criteriile   generale  de acordare  a 

burselor    elevilor    din   învățământul  preuniversitar   de   stat,   cu   modificările și 

completările   ulterioare. 

6. Ordinul 5565/2011  - Regulamentul privind regimul actelor de studii și al  

documentelor    școlare,   gestionate   de   unitățile   de   învățământ   preuniversitar,   

cu rnodificările  și completările ulterioare. 

7. Ordinul nr. 844/2016    pentru   aprobarea   Regulamentului    privind regimul 

actelor   de  studii   și    al  documentelor    școlare,    gestionate   de unitățile  de 

învățământ  preuniversitar   -  cu modificările   și completările ulterioare. 

8. OME nr. 3160/2021 privnd regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice,                 

care modifică OMEN nr. 3665/2019. 

  9 . Legea nr. 16/1996  Legea Arhivelor Naționale, cu  modificările și completările 

ulterioare. 

  10. HG  nr.  905/2017  privind  Registrul general  de evidență  a  salariaților,   

  REVISAL, cu modificările și completările ulterioare. 

11. Legea cadru nr. 153/2017  privind   salarizarea   personalului   plătit   din fonduri 

publice, cu modificările și completarile  ulterioare. 

12. OUG nr. 17/2017 – privind salarizarea  pentru   personalul   nedidactic   din 

învățământ, cu modificarile și cornpletările ulterioare. 

   13. Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice     

 privind efectuarea     concediului     de  odihna    al  personalului didactic din     

 învățământ, cu modificările și completările ulterioare. 

14.  0.M. nr. 1350/200 -  privind stabilirea  cuantumului  pentru plata cu ora. 

11. Legea  nr. 263/2010 - privind   sistemul   unitar de pensii publice.                    

(întocmirea dosarului de pensionare) 

13. Manualul de prezentare EDUSAl (https://edusal.edu.ro). 

14. OMEN nr. 4371/2017 – Metodologia SIIIR. 

 

Bibliografia pentru concurs se poate ridica de la secretariatul unităţii sau se poate 

descărca de pe site-ul colegiului: www.terezianum.ro 

https://edusal.edu.ro/

