
 

 
LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” 

Strada Ştefan cel Mare, Nr. 198, Comuna Vânători-Neamţ, Judeţul Neamţ,  
cod 617500 

Telefon / Fax: 0233 251004;  E-mail: scprofvanatori@yahoo.com 

 

Nr. 1526/04.08.2021 

 

 

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE LABORANT 

ȘCOALĂ ȘI ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ 

 

 
Liceul Tehnologic „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU" cu sediul în Vânători-Neamț, strada Ștefan 

cel Mare nr. 198, județul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobate 

prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014: 

I. Denumirea postului – laborant,  post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – studii liceale( fizică-chimie/ biologie/domeniul agriculturii),  școală postliceală, studii 

superioare în domeniul postului; 

-cunoștințe privind: legislația din învățământul preuniversitar și cunoștințe specifice postului (comunicare și relații 

publice, operare tehnologie domeniul agriculturii, elaborare, redactare, arhivare documente, cunoștințe de utilizare a 

tehnologiei informației, de efectuare a experiențelor în laboratoarele școlii, în domeniul PSI și sănătății și securității 

în muncă )  

-disponibilitate la program prelungit; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită. 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- Evaluarea dosarelor în data de  

- proba scrisă  în data de 27.08.2021,   ora 10.00, la sediul instituției;              

- proba practică în data de 30.08.202,   ora 10.00, la sediul instituției;   

- proba interviu în data de 30.08.2021, ora 15.00, la sediul instituției.   

          Data limită până la care candidaţii vor depune dosarul pentru  concurs la secretariatul unității școlare,  până la 

data  de 13.08.2021, ora 14,00. 

  

 Condiții generale: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 

2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 

scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 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 
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corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

 Condiții specific pentru participare la concurs laborant școală: 

 

- nivelul studiilor – studii liceale(fizică-chimie/ biologie/ domeniul agriculturii);  școală postliceală, studii 

superioare în domeniul postului; 

- cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar și cunoștințe specifice postului (comunicare și 

relații publice, operare tehnologie în domeniul agriculturii, elaborare, redactare, arhivare documente, 

cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației, de efectuare a experiențelor în laboratoarele școlii, în 

domeniul PSI și sănătății și securității în muncă); 

- disponibilitate la program prelungit; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau instituția publică; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

- adeverință 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; 

- curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, 

în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 

care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 

atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURSUL LABORANT ȘCOALĂ: 

 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- OMEC nr 5447/2020 cu modificările și actualizările ulterioare, privind Regulamentul pentru organizarea și 

funcționarea unităților din învățământul preuniversitar; 

- Legea nr. 360/2.09.2003, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificat cu 

Legea nr. 263/2005 și Legea nr. 254/2011; 

- Legea nr 319/ 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă- Obligațiile lucrătorilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordinul comun al ministerului educaţiei şi ministerului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările 

ulterioare, prin Ordinul comun ale ministerului educației și ministerului sănătății nr. 3.805/703/2021  

- Programele școlare pentru disciplinele biologie, fizică, chimie pentru clasele V-XIII, dar și clasa a IX-a 

învățământ professional;  Planurile de învățământ pentru învățământ profesional calificarea Fermier 

montan; Planurile de învățământ pentru modulele de specialitate la clasele XII-XIII, calificare Tehnician în 

agroturism și experimentele obligatorii prevăzute de acestea pentru aceste clase; 

 TEMATICA: 

-  Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- Rolul laborantului în pregătirea experimentelor; 

- Deservirea aparatelor, ustensilelor, dispozitivelor, sculelor în laboratorul de biologie, fizică, chimei și 

laborator tehnologic/ solarii/lot școlar; 

- Activități practice: experimentul de laborator la biologie, chimie, fizică şi tehnologii; 

- Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratorului de biologie, fizică, chimie, 

tehnologie pentru activități didactice; 

- Prevenirea accidentelor în laboratorul de biologie, fizică, chimie, tehnologie, solarii, lot școlar; 

- Cunoașterea măsurilor de organizare a activităților în laboratoare în condițiile de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu virusul SARCOV 19. 

 

MENȚIUNE!!! 

       -    Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații admiși la proba precedentă. 

- Atât pentru proba scrisă, cât și pentru proba practică și interviu, punctajul maxim este de 100 de puncte. 

Sunt declarați admiși doar candidații care obțin minimum 70 de puncte după proba scrisă, respectiv proba 

practică și interviu. 

- Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și 

interviu. 

- Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de laborant, candidatul care a obținut cel 

mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pe acest post. 

      

 

II. Denumirea postului – îngrijotor școală. post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată 

 

Condiții generale pentru înscriere și participare la concurs îngrijitor școală: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 

scos la concurs; 
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 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. 

     Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – medii (școală generală, școală de ucenici, școală profesională, învățământ obligatoriu de 10 

clase, liceu); 

- disponibilitate de lucru în schimburi sau în week-end, în caz de nevoie; 

- curs noțiuni fundamentale de igienă sau alt curs în domeniul postului,  

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -  nu se solicită. 

 

PROBE DE CONCURS: 

 

*Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau test grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza 

bibliografiei, și după caz a tematicii de concurs. Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, dar nu 

poate depăși 2 ore. Lucrările se redactează doar pe seturile de hârtie asigurate de instituție, având ștampila pe 

fiecare filă. 

Candidatul predă lucrarea, semnând în borderoul special întocmit în acest sens. 

*Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va cuprinde următoarele criterii 

de evaluare: 

a. capacitate de adaptare; 

b. capacitate de gestionare a situațiilor dificile; 

c. îndemânarea și abilitatea în realizarea cerințelor practice; 

d. capacitatea de comunicare; 

e. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice. 

*Ultima etapă a concursului este interviul unde se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul 

se realizează pe baza unui plan, care are la bază criterii de evaluare care sunt: 

a. abilități și cunoștințe impuse de post; 

b. capacitate de analiză și sinteză; 

c. motivația candidatului; 

d. Comportamentul în situații de criză; 

e. inițiativă și creativitate. 

*Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului   final al fiecărui 

candidat și a mențiunii ”ADMIS” sau ”RESPINS”, prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a instituției. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; Cap. IV – 

Obligațiile lucrătorilor ; 

2. Legea nr. 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice; 

3. Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară” 

4. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar-CAP.- Personalul unității de 

învățământ 

6. ART.63 /2007 –privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor persoane de specialitate în 

domeniul tâmplărie, mecanică, instalații electrice, termice. 

7. Ordinul comun al ministerului educaţiei şi ministerului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
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prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul comun 

ale ministerului educației și ministerului sănătății nr. 3.805/703/2021 

 

 MENȚIUNE!!! 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații admiși la proba precedentă. 

 Atât pentru proba scrisă, cât și pentru proba practică și interviu, punctajul maxim este de 100 de puncte. 

Sunt declarați admiși doar candidații care obțin minimum 50 de puncte după proba scrisă, respectiv proba practică 

și interviu. 

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și 

interviu. 

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, candidatul care a obținut cel 

mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pe acest post.      

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

-  

- proba scrisă  în data de 27.08.2021,   ora 10.00, la sediul instituției;              

- proba practică în data de 30.08.202,   ora 10.00, la sediul instituției;   

- proba interviu în data de 30.08.2021, ora 15.00, la sediul instituției.   

          Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  13.08.2021, la 

sediul instituției. 

          Date contact: secretariat, telefon 0233251004, e-mail scprofvanatori@yahoo.com 

 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE  LABORANT ȘI ÎNGRIJITOR  

 

Etapa de concurs Data / Perioada 

Depunerea dosarelor la secretariatul unității școlare 5.08-13.08.2021 

Interval orar: 9,00 -14,00 

Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor în urma selecției 

dosarelor 

16.08. 2021/ ora 15,00 

Depunerea contestațiilor rezultatelor în urma selecției 

dosarelor 

17 .08.2021  

Interval orar: 11,00-12,00 

Afișarea rezultatelor după contestații 17.08.2021 

Ora: 16,00 

Proba scrisă  27.08. 2021 

Ora 10,00 

Afişarea rezultatelor proba scrisă 27.08.2021 

Ora 15,00 

Depunerea contestaţiilor 27.08.2021 

Interval orar: 15,00-16,00 

Afişarea rezultatelor după contestaţii 28.08.2021 

Ora: 10,00 

Proba practică  30.08.2021 

Ora: 10,00 

Afisarea rezultatelor proba practică 30.08.2021 

Ora: 12,30 

mailto:scprofvanatori@yahoo.com
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Depunerea contestatiilor după proba practică 30.08.2021 

Interval orar: 12,30-13,00 

Afisarea rezultatelor după contestații 30.08. 2021 

Ora: 14,00 

Interviul 30.08.2021 

Ora 15,00 

Afisarea rezultatelor interviu 30.08.2021 

Ora: 16,30 

Afișarea rezultatelor finale 30.08.2021 

Ora 18,00 

 

Date contact: secretariat, telefon 0233251004, e-mail scprofvanatori@yahoo.com. 

Rezultatele vor fi afișate la avizierul de la sediul unității școlare și pe site-ul: 

https://www.licelvanatorineamt.ro/  
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