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Având în vedere: 
- Hotărârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice publicată în Monitorul 
Oficial nr.221 din 31 martie 2011; Hotărârea de Guvern nr.1027/2014 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.286/2011. 

LICEUL TEHNOLOGIC  

<<NICOLAE BĂLCESCU>>-FLĂMÎNZI 

Organizează în data de 14 noiembrie 2017, ora 10,00 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de   

LABORANT                              

 ( normă întreagă) 

1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 Să fie cetăţean român;  

 Să cunoască limba română scris şi vorbit;  

 Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;  

 Să aibă cunoştinţe de operare PC și de contabilitate; 

 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate 

corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate;  

 Să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului (absolvirea cu 

examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior , a unei școli postliceale 

sau a liceului, în domeniu conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art.250, 

litera c);  

 Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă 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 
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face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea.  

2.CONDIŢII SPECIFICE: 

 Să nu fie angajat cu normă întreagă la un alt loc de muncă, după 

promovarea concursului; 

 Absolvirea cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ 

superior,  a unei școli postliceale sau a liceului;  

 Cunoaşterea normelor privind protecția muncii și normele de prevenire 

și  stingere a incendiilor ;  

 Să posede abilități practice  de utilizare a aparaturilor, instalațiilor și 

substanțelor de laborator, conform cerințelor postului scos la concurs; 

            Concursul constă într-o probă scrisă şi practică şi interviu organizate la 

sediul LICEULUI TEHNOLOGIC <<NICOLAE BĂLCESCU>>-FLĂMÎNZI, 

conform calendarului de mai jos:  

 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării 

1.  Depunerea dosarelor pentru 
înscrierea la concurs 

23.10.2017 - 07.11.2017 
Orele 8,00-16,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

2.  
Selectarea dosarelor depuse 

8.11.2017-09.11.2017 
orele 8,00-16,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

3.  Afişarea rezultatelor la etapa de 
selectare a dosarelor 

09.11.2017 
ora 16.00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

4.  Depunerea contestaţiilor la etapa 
de selectare a dosarelor 

10.11.2017, 
 ora 10.00-14.00         

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 
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5.  Afişarea rezultatelor finale in urma 
contestaţiilor la etapa de selectare 

a dosarelor 

13.11.2017, 
 ora 14.00-16.00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

6.  
Susţinerea probei scrise 

14.11.2017,  
începând cu ora 10 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

7.  
Afişarea rezultatelor la proba scrisa 

14.11.2017, 
 ora 13,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

8.  Depunerea contestaţiilor la proba 
scrisa 

14.11.2017, 
 ora 13,00-15.00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

9.  Afişarea rezultatelor finale in urma 
contestaţiilor la proba scrisa 

14.11.2017, 
 ora 16,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

10.  
Susţinerea probei practice 

15.11.2017, 
începând cu ora 10 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

11.  
Afişarea rezultatelor la proba 

practică 

15.11.2017, 
 ora 16,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

12.  
Depunerea contestaţiilor la proba 

practica 
15 .11.2017, 

ora 16,00-20,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

13.  
Afişarea rezultatelor finale in urma 

contestaţiilor la proba practica 
15.11.2017, 

ora 20,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

14.  
Susţinerea interviului 

16.11.2017 
începând cu ora 10 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

15.  
Afişarea rezultatelor la proba  

de interviu 
16.11.2017, 

ora 13,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

16.  
Depunerea contestaţiilor la proba 

de interviu 
16.11.2017, 

ora 13,00-15,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

17.  
Afişarea rezultatelor finale in urma 

contestaţiilor la proba interviu 
16.11.2017, 

ora 16,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 
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18.  
Afişarea rezultatelor finale 

17.11.2017, 
ora 10,00 

Liceul 
Tehnologic”Nicolae 
Bălcescu” Flămânzi 

DOSARUL DE CONCURS va conţine, în mod obligatoriu următoarele 

documente îndosariate în ordinea de mai jos: 

 

1.    cerere de înscriere la concurs, adresată directorului instituției; 

2.    copie xerox după BI/CI;  

3.     xerox după actele de studii legalizate la notariat; 

4.    copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

5.     copia carnetului de muncă  sau după caz adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă; raport Revisal (Registrul de evidență al salariaților); 

6. cazier judiciar și cazier fiscal (in cazul in care candidatul depune o declaraţie 

pe propria răspundere ca nu are antecedente penale sau datorii la ANAF, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului); 

7.curriculum vitae; 

8. recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă a mai lucrat); 

9. adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

(adeverința care atestă starea de sănătate, va conține în clar numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății); 

           Menţiune: actele  de mai jos vor fi prezentate şi în original la data depunerii 

dosarului: 

-  Actele - C.I. (B.I.); 

-  Actele de studii  in specialitatea postului (diploma de absolvire); 

-  Carnetul de muncă – Raport Revisal (Registrul de evidență al salariaților). 

         RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE la telefon 0231552119, 

secretariat 
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       BIBLIOGRAFIE: 

1. LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. LEGEA Nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

3. LEGEA Nr.360/2003, LEGEA  Nr.263/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Programele școlare pentru activitatea de laborator fizică, chimie, 

biologie, limbi străine, agricultură-horticultură, zootehnie. 

5. Legea 254/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 


