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Nr. 1919 din 27. 11. 2018

CONCURS
pentru ocuparea un postului contractual vacant de
laborant biologie, chimie şi fizica

Consiliul de Administraţie al Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea postului de laborant biologie, chimie şi fizica.
Conditii de studiu: absolvirea liceului, în domeniu
Copii după documentele care să atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări şi îndeplinirea condiţiilor specifice;
Concursul se desfăşoară în data de 19. 12. 2018
Data limită, până la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs, este de
12. 12. 2018, ora 14.00.
Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii între orele 9 00 – 1400.
Relaţii suplimentare la telefon 0260610201, persoană de contact Ceaca Emilia – secretar.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile
Anexei 1, din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011,
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HG nr. 1027/ 2014 pentru modificarea și
completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant.
A. Condiţii generale:
• are cetăţenia română;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii
• nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice
• spirit organizatoric;
• abilități de comunicare, relaţionare și de lucru în echipă;
• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (în condiţii de stres);
• disponibilitate pentru program flexibil ;
• capacitatea de a lua decizii eficiente;
Concursul constă în:
• probă scrisă -1 h
• probă practică -1 h
• interviu – 1h
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă/ adeverință REVISAL conform cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
5. cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcţia de administrator patrimoniu;
6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30
de zile anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae (Europass).
Bibliografie pentru examenul ocupare a postului de laborant chimie
Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale
Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor preparatelor chimice periculoase, cu
modificärile completärile ulterioare
Norme N. T.S. / P.S.I. - Legea nr. 319/2006, Legea securitătii și sănătății în muncă
Programa manualelor în vigoare pentru disciplinele:
- biologie clasele a V-a – a X-a
- chimie clasele a VII-a – a X-a
- fizica clasele a VI-a – a X-a
Tematica pentru examenul ocupare a postului de laborant chimie
Aparate ustensile de laborator utilizate în laboratorul de ştiinţe (biologie, chimie, fizica)
Experimentul în laboratorul de ştiinţe (biologie, chimie, fizica) - activităti practice
Rolul laborantului în pregătirea experimentelor
Prevenirea accidentelor în laboratoarele de specialitate
Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratoarelor în activitătile
didactice

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Etapă de concurs
Publicarea anunţului

Data / perioada
26. 11. 2018

Depunerea dosarelor de
înscriere
Verificarea şi validarea
dosarelor

27. 11. 2018 - 12. 12. 2018
ora 900-1400
17. 12. 2018

Proba scrisă

19.12.2018
ora 1000-1100
19.12.2018
ora 1130 -1230
19.12.2018
ora 1300- 1400

Probă practică
Interviu

Afişarea rezultatelor

21. 12. 2018
ora 1400

Observaţii
Monitorul Oficial Partea
a III-a Romania Libera
Sediul Liceului de Artă „Ioan Sima”,
str. Torentului, nr. 9, Zalău
Rezultatele etapei de selecție a
dosarelor depuse în vederea
participării la concursul de ocupare a
postului de laborant, vor fi publicate
pe site-ul liceului până la ora 1600/
sau la sediul liceului
Sediul Liceului de Artă „Ioan Sima”,
str. Aleea Torentului, nr. 9, Zalău
Sediul Liceului de Artă „Ioan Sima”
Zalău, str. Torentului, nr. 9
Candidații vor fi susține proba în
ordinea alfabetică, la sediul Liceului
de Artă “Ioan Sima”, str. Torentului,
nr. 9, Zalău
Sediul Liceului de Artă „Ioan Sima”,
str. Torentului, nr. 9, Zalău

