
 

 
 

 

 

 

BAREM  PROBA SCRISĂ 

La concursul de ocupare a postului vacant de SECRETAR 

VARIANTA 1 

 

 

 

 

1. Răspuns corect: b) – LEN art. 30 – 5 puncte 

2. Răspuns corect: b) – LEN art. 86, alin.1– 5 puncte 

3. Răspuns corect: b) – LEN art. 262, alin. 1– 5 puncte 

4. Răspuns corect: b) – Codul Muncii art. 148, alin. 1 – 5 puncte 

5. Răspuns corect: a) – LEN art. 262, alin. 4 – 5 puncte 

6. Răspuns corect: a) – OM 3844/2016, art.26, alin. 3 – 5 puncte 

7. Răspuns corect: La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui 

legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie sau dacă din motive 

obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. – LEN art. 18, 

alin. 2 – 5 puncte 

8. Răspuns corect: Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază 

de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în 

sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului 

Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului. – LEN art. 51, alin. 2 – 5 puncte (se acordă câte 

un punct pentru fiecare drept menționat corect). 

9. Răspuns corect: Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 

pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

– LEN art. 81, alin. 1 – 5 puncte. 

10. Răspuns corect: Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de 

bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară – LEN art. 101, alin. 1 – 5 puncte. 

11. Răspuns corect: Foaia matricolă se întocmeşte, pe baza înregistrărilor din registrul 

matricol, prin copierea exactă a datelor, fără rotunjiri. – OM 3844/2016 art. 32, alin. 2 – 5 puncte. 



 

12. Răspuns corect: Documentele şcolare sunt: a) registrul matricol;  b) catalogul clasei;  c) 

cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;  d) cataloagele pentru examenele de corigenţe şi 

diferenţe;  e) portofoliul educaţional al elevului;  f) suplimentul descriptiv;   g) foaia matricolă;   h) 

adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;  i) adeverinţa care atestă promovarea nivelului de 

învăţământ/examenului;  j) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. – OM 3844/2016 

art. 32, alin. 2 – 5 puncte (se acordă un punct pentru fiecare document școlar menționat corect 

13. Răspuns corect: Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. – OMENCS 5079/2016 art. 149 – 5 

puncte. 

14. Răspuns corect: Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 

condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în 

clasa a V-a. – OMENCS 5079/2016 art. 139, alin. 1 – 5 puncte. 

15. Răspuns corect: În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul 

acumulează absenţe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii 

anticipate din punctul de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, 

tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în 

vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar. – OMENCS 

5079/2016 art. 98, alin. 2 – 5 puncte. 

16. Răspuns corect: Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de 

muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare 

de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile 

lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. – Codul Muncii art. 81, alin. 4 – 5 puncte 

17. Răspuns corect: Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. 

(1), în  raport cu gravitatea abaterilor, sunt:   a) observaţie scrisă;   b) avertisment;   c) diminuarea 

salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, 

cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni; d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului 

de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea 

gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; e) destituirea din funcţia 

de conducere, de îndrumare şi  de control din învăţământ; f) desfacerea disciplinară a contractului 

individual de muncă. – LEN art. 280,  alin. 2 – 5 puncte (se acordă câte un punct pentru fiecare 

sancțiune menționată corect). 

18. Răspuns corect: Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăţa într-o 

unitate de învăţământ vor fi sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată 

unitate de învăţământ sau vor primi cazare şi masă gratuite în internatele şcolare, cu excepţia celor 

înscrişi în învăţământul postliceal. – LEN art. 12, alin. 8 – 5 puncte. 

  



 

 

19. Răspuns corect: Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea 

procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

acestora solicită şcolarizarea. – OMENCS 5079/2016 art. 136, alin. 2 – 5 puncte. 

 

 

 Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea gramatică a răspunsurilor 

 

 

 

TOTAL: 100 puncte 

 Nota finală se obține prin împărțirea punctajului la 10. 


