
 
COLEGIUL TEHNIC ”MIRON COSTIN” ROMAN 

 

  

Comisia de organizare și desfășurarea a concursului de ocupare a  funcțiilor contractuale de execuție – secretar  

Data : 26.10.2020 

 

 

BAREM DE EVALUARE VARIANTA NR. 1 

 

 

Subiectul I - 4 x 2,5 = 10 puncte 

Art. 1 din anexa la OMENCȘ nr. 3844/2016, modificat prin OMEN nr. 4005/2018; 

1), 3), 6), 8) 

Subiectul II - 5 x 2 = 10 puncte 

Titlul V, Cap. II, Secțiunea a 2-a, Art. 71, alin.2) din anexa la OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

1), 3), 4), 8), 11) 

Subiectul III – 2 x 2,5 = 5 puncte 
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1), 5) 

Subiectul IV - 10 x 2,5 = 25 puncte 

Titlul VI, cap I, art. 74 din anexa la OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului 

- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

1), 4), 6), 8), 9), 12), 13), 15), 16), 18) 

Subiectul V - 10 x 2,5 = 25 puncte 

Titlul IX, cap VI, art. 175 și modelul de contract educațional din anexa la OMEC nr. 

5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar;  

1), 3), 5), 7), 9), 12), 13), 15) pentru unitatea de învățământ și părinte/tutori; 1), 3) pentru elev 

Subiectul VI - 20 puncte – art. 47  din anexa la OMENCȘ nr. 3844/2016, modificat prin OMEN 

nr. 4005/2018; 

 (1) Formularele actelor de studii completate greșit, cu ștersături, adăugări, cu ștampilă aplicată 

necorespunzător, parțial distruse sau pronunțat deteriorate, eliberate sau neeliberate, se anulează 

cu aprobarea conducerii unității de învățământ, prin scrierea cu cerneală roșie, pe toată 

diagonala imprimatului, a cuvântului «ANULAT», atât pe actul care urmează să fie anulat, cât și 

pe matcă/cotor. - 2 puncte 

(2) Mențiunea respectivă, scrisă cu cerneală roșie, se face și în Registrul unic de evidență a 

formularelor actelor de studii. - 2 puncte 

https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri


 
COLEGIUL TEHNIC ”MIRON COSTIN” ROMAN 

 

  

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducerile unităților de învățământ dispun completarea 

altor formulare corespunzătoare, astfel: 

a) act original, în cazul în care actul anulat nu a fost eliberat, se află în carnet și unitatea de 

învățământ păstrează aceleași elemente de identificare: denumirea, ștampila, semnătura 

persoanelor indicate pe tipizat; . – 3 puncte 

b) duplicat, în cazul în care actul original a fost eliberat și se constată imposibilitatea de a se 

completa în întregime un formular de act original. În acest caz, cererea de eliberare a duplicatului 

este însoțită de copia de pe actul de identitate și două fotografii color, format 3x4 cm. . – 3 puncte 

 (4) În situații excepționale, în care actele de studii au fost completate parțial, fără fotografie, 

completate greșit și neeliberate, sau în care acestea nu au fost completate în termenul legal, iar 

unitatea de învățământ nu păstrează aceleași elemente de identificare (denumirea, ștampila, 

semnătura persoanelor indicate pe tipizat), cu aprobarea scrisă a consiliului de administrație a 

inspectoratului școlar în baza documentelor justificative transmise de către unitatea de 

învățământ, se procedează după cum urmează: 

a) pentru actele de studii completate parțial, fără fotografie, se finalizează completarea acestora și 

se aplică ștampila și timbru sec aflate în uz la data completării; . – 3 puncte 

b) pentru actele de studii necompletate sau completate greșit și neeliberate se completează fie acte 

de studii identice/similare pe care se aplică ștampila și timbru sec aflate în uz la data completării, 

fie acte de studii aflate în uz la data eliberării acestora. . – 3 puncte 

(5) Atât pe versoul actelor de studii prevăzute la alin. (4), cât și pe cotor/matcă se scrie cu 

cerneală roșie, în partea de sus, nota: «Prezentul . . . . . . . . . . (act de studii) a fost completat la 

data de . . . . . . . . . . ca urmare a nerespectării termenului legal de completare.»" . - 4 puncte 

 

Notă 

Nu se acordă puncte din oficiu 

Se punctează  doar răspunsurile corecte conform baremului de evaluare 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea gramaticală a răspunsurilor la subiectul VI 

Punctajul minim de promovare a probei scrise – 50 puncte 

 

 


