










3470/ 7.03.2012 (de modificare şi completare a Anexei privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat); 

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

12. H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea şi completarea Registrului general de evidenţă a
salariaţilor, cumodificările şi completările ulterioare;

13. H.G. nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale
salariaţilor din administraţiapublică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din
unităţile bugetare;

14. Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului deodihnă al personalului didactic din învăţământ;

15. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 / 1996 republicată;
16. O.M. 1350/2007 - stabilirea cuantumului pentru plata cu ora;
17. HG 1/2017- pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară;
18. Legea 263/201 O, actualizată- privind sistemul unitar de pensii publice;
19. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării

MEN 44990/1999;
20. HG 286/2011 de aprobare a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unuipost vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sautrepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
cucompletările ulterioare;

21. HG 1294/2004 - acordarea ajutorului financiar "Euro 200";
22. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea

criteriilor generale deacordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de
stat;

23. Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
24. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată în 2005;
25. Ordin nr. 5556/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor

şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.

OBSERVATU: 

Dosarele pentru pai1icipare la concurs se vor depune la sediul Şcolii Gimnaziale 
,,Kriza Janos" Căpâlniţa, Str. Principală, Nr. 351, până la data de 01.07.2022, ora 14:00. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii între orele 8:00 - 15:00 sau 
la telefonul 0266-247511 sau 0757041259. 

DIRECTOR, 

Prof. BÂLINT Irma 
.----
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