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ANUNŢ 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 
anunţă scoaterea la concurs a ½ post de SECRETAR 

pe perioadă determinată (vacant temporar) 
 

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență în domeniul economic;  

 Vechimea ȋn domeniul „resurse umane” (minim 3 ani) cu prioritate cei care au lucrat ȋn 

domeniu secretariat și resurse umane. 

 Cunoştinţe de operare PC (word, excel, Revisal, ppt., Edusal, SIIIR etc) 

 Documente relevante pentru specificul postului (recomadare din domeniu). 

 Cunoştiţe de limba engleză (constituie avantaj) 

 deţinere permis categoria B. 

 
II. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

- Cerere de înscriere la concurs; 
- CV susținut de documente doveditoare; 
- Copii după diplome/certificate de absolvire/parcurgerea unor cursuri sau stagii de formare 
- Acte, în copie, de dovedire a identității 
- Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea 

în muncă ; 
- Cazier judiciar; 
- Adeverință medicală ; 
NOTĂ: DOSARELE INCOMPLETE NU SE ÎNREGISTREAZĂ 
 

III. PROBE DE CONCURS 
- Selecţia dosarelor de înscriere; 
- Probă scrisă din tematica și bibliografia cerută; 
- Interviu; 

 
IV. ETAPELE DE CONCURS: 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:  
Proba scrisă: 20.05.2019, ora 11:00, la sediul institutiei. 
Interviu : 21.02.2019, ora 11:00, la sediul instituţiei. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10.05.2019, 
ora 14.00 la sediul instituţiei. 
Observaţie: programul de muncă este de la ora 12:00 – 16:00 
 
Bibliografie concurs  

1. Legea Educației Naționale (Legea nr. 1/ 2011); 
2. Legea nr.53/ 2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 40/ 2011 pentru modificarea și completarea Legii 53/ 2003; 

4. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic 

auxiliar din învăţământ; 

5. Regimul actelor de studii; 
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

DIRECTOR, 
Prof. Cozma Onesim Sandu 


