COLEGIUL NATIONAL „IULIA HASDEU”
SCOATE LA CONCURS UN POST VACANT DE LABORANT (1 NORMA)
PE PERIOADA NEDETERMINATA

Organizarea şi desfaşurarea concursului se fac conformitate cu art. 1 alin.(l)
aprobat de HG 286/2011- Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificat şi
completat de HG 1736/2015,
ANUNŢ CONCURS - POST LABORANT
Dosarul complet se depune la secretariatul Colegiului Naţional ”Iulia Hasdeu”,
situat în Bulevardul Ferdinand I, nr. 91, astfel:
20 iunie 2022 - 23 iunie 2022 in intervalul orar zilnic 15.00-17.00
24 iunie 2022 în intervalul orar 10.00 – 12.00
27 iunie 2022 în intervalul orar 10.00 – 12.00
Date contact şi detalii - tel.021.252.4508 si la sediul unitaţii.
Dosarul de concurs va cuprinde:
1. Cerere participare concurs;
2. Curriculum vitae
3. Adeverinţa din care sa rezulte calificativul din ultimul an de activitate;
4. Adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata
cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al
candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;
5. Certificat de naştere, original şi copii xerox;
6. Carte de identitate original şi copie xerox;
7. Acte de studii original şi copie xerox,
8. Carnet de munca, original şi copie xerox + extras REVISAL daca este cazul
9. Cazier judiciar, care sa ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia de laborant sau declaratie pe propria raspundere ca nu are
atecendente penale urmand ca in eventualitatea angaţarii sa prezinte cazierul.
10. Certificat de integritate comportamentala.

Condiţii generale:
a) are cetaţţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinand Spaţiului Economic European şi domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaţile sanitare
abilitate;
f) indeplineşte condiţiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)
nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea ţustitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice LABORANT:
- Studii: absolvirea, cu examen de diploma a unei şcoli postliceale de specialitate
sau a unui liceului, în domeniu
- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - 1 an.
- Cunoştinţe avansate utilizare PC (Word, Excel);
- Spirit organizatoric;
- Abilităţi de comunicare, relaţionare şi de lucru in echipa;
- Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
- Capacitate de gestionarea timpului şi a prioritaţilor (in condiţii de stres);
- Cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI;
- Disponibilitate pentru program flexibil;
- Capacitate de a lua decizii eficiente.
Tipul probelor de concurs :
• proba scrisa (120 de minute - punctaţul este de maxim 100 de puncte), are
pondere de 50% din nota de concurs.
• proba practica (60 de minute) - punctajul este de maxim 100 de puncte), are o
pondere de 40% din nota de concurs.
• interviul (10 minute - punctaţul este de maxim 100 de puncte), are o pondere de
10% din nota de concurs.

Bibliografia
1. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 - cu modificarile şi completarile
ulterioare;
2. ORDIN Nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare şi funcţionare a unitaţilor de invaţamant preuniversitar;
3. Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, cu modificarile şi completarile ulterioare;
4. Norme N.T.S. - P.S.I. - Legea nr.319/2006, Legea securitaţii şi sanataţii in
munca, cu modificarile şi completarile ulterioare;
5. Programa manualelor in vigoare pentru disciplinele chimie, fizica şi biologie clasele IX - XII;
Tematica:
Aparate, ustensile de laborator utilizate in laboratorul de la chimie, fizica şi
biologie;
Experimentul de laborator la chimie, fizica şi biologie - activitaţi practice;
Rolul laborantului în pregatirea experimentelor;
Prevenirea accidentelor în laboratorul de la chimie, fizica şi biologie;
Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratorului de la
chimie, fizica şi biologie pentru activitaţi didactice.

Concursul va consta în urmatoarele etape:
- selecţia dosarelor
- proba scrisă - 100 puncte
- proba practică - 100 puncte
- interviu - 100 puncte

