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ANUNŢ POST VACANT 

 
 Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna organizează în data de 27.09.2018 concurs pentru 
postul vacant de secretar pe perioadă determinată, din 01.10.2018 până în 30.09.2019, conform H.G. 
1027/2014.  

 Pentru inscrierea la concursul din data de 27.09.2018 în vederea ocuparii postului vacant de 
secretar pe o perioadă determinată, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

Condiții generale: 

a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;  
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) să deţină capacitate deplină de exerciţiu;  
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
f) să îndeplinească condiţiile de studii superioare;  
g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției. 
h) să manifeste disponibilitate pentru timp de lucru prelungit. 

Condiții specifice: 

1. Studii superioare în specialitatea postului – economice, management, administrative, juridice 
2. Sociabil, comunicativ, abilitati de munca in echipa 
3. Cunoștințe operare PC: Word, Excel, baze de date, etc 

Tematica de concurs 
1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar 
2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar 
3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar 
4. Actele de studii: tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare 
5. Documentele şcolare 
6. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi 
7. Arhivarea şi circuitul documentelor 
8. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR 
9. Operarea unui calculator – Office, baze de date 
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