
 
ANUNȚ 

 
Ținând cont de prevederile HG 286/2011 si a HG 1027/2014, pentru modificarea și completarea 

privind 
Regulamentului cadru privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare 

funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice, 
LICEUL TEHNOLOGIC " KÓS KÁROLY" din Miercurea Ciuc 

anunță scoaterea la CONCURS a postului de 
 

SECRETAR  ȘEF 
(studii superioare, grad profesional l, norrna întreagă, perioadă determinată) 

 
I. a). Conditii generale : 
 
• să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
• să cunoască limba română, scris și vorbit; 
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
• să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
• să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 
b). Conditii specifice: 
 

  Studii superioare de lungă durată de specialitate (economic, management, juridic, 
administrativ )  

 Vechimea în specialitate: 3 ani; 
 Recomandare de la ultimul loc de muncă; 
 Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire 

grafice, editarea texte) și cunoștințe de utilizare e-mail 
 Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, 

SIIIR 
 Cunoștințe privind încadrarea personalului din învățământ  

 
 



 
II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate 
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie ; 
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare 
abilitate; 
g) curriculum vitae; 
 
Adeverința care atestă starea de sănătate şi care conține în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
 
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus 
la 
înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului. 
 
Actele prevăzute la lit.b)-d). vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 
 
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 07 decembrie 2020, între orele 9,00- 15,00 la 
secretariatul unității școlare. 
 
Informații suplimentare la secretariatul Liceului Tehnologic " KÓS KÁROLY" din Miercurea Ciuc,- 
telefon 0266-314496, 0757-075904 
 
III. Desfasurarea concursului: 
 
Concursul se va organiza la sediul Liceului Tehnologic " KÓS KÁROLY" din Miercurea Ciuc 
str.Tolpita nr.20-22, după cum urmează: 
 
a) Selecția dosarelor 
 
• În ziua de 08.12.2020 are loc selecția dosarelor de concurs de către comisie. 
• Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 08.12.2020, ora 15,00. 



 
•Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se pot depune în data 
09.12.2020, între orele 10.00-14.00. 
• Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor în data de 9 decembrie 2020, ora 15,00. 
 
b) Proba scrisă 
 
• Data, ora şi locul desfășurării: 11 decembrie 2020 ora 10.00, la sediul instituţiei . 
Candidații vor fi prezenți la sediul unității cu 30 min. înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 
09:30, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea 
subiectului. 
• Afișarea rezultatelor: 14 decembrie 2020, ora 08:00; 
Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în data 14.12.2020, 
între orele 10.00-14.00. 
• Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor în data de 14 decembrie 2020, ora 15,00 
 
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care obțin minim 70 puncte. 
 
 
 
 
 
e) Proba practică 
 

 Data,ora și locul desfășurării: 15 decembrie 2020, ora 10,00, la sediul instituţiei 
 Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării 

postului 
 Nota de la proba practică nu poate fi contestată 

 
Sunt declarați admisi la proba practică candidații care obțin minim 70 punete. 
 
d) Interviul 
 
• Data, ora şi locul desfăşurării: 16 decembrie 2020,  începând cu ora 12,00, la sediul instituţiei 
• Sunt declarați admiși la interviu candidații care obțin minim 70 punete. 
• Nota de la interviu nu poate fi contestată. 
 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punetajelor obținute la proba scrisă, 
proba practică și interviu . 
 
Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 17 decembrie 2020, orele 9.00. 
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