
 
 
 
 

 

 

ANUNŢ 

 
În conformitate cu prevederile H.G. 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, Liceul Tehnologic “Dumitru Mangeron” Bacau 

organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată,  a 9 posturi contractuale vacante: 

-  1 post laborant școlar, vacant pe perioadă determinată 

-  1 post laborant școlar, vacant pe perioadă nedeterminată 

-  1 post muncitor calificat, vacant pe perioadă nedeterminată 

-  6 posturi îngrijitor, vacante pe perioadă nedeterminată 

  

CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 

a) are cetăţenia română și domiciliul în România; 

b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) 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; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv 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 face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea 

  

 Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – studii superioare, conform prevederilor legale pentru: 

1. laborant școlar vacant pe perioadă nedeterminată 

2. laborant școlar vacant pe perioadă determinată (cu atribuții de casier) 

- nivelul studiilor – studii medii/generale, conform prevederilor legale, 

3. muncitor calificat vacant pe perioadă nedeterminată 

4. îngrijitor vacant pe perioadă nedeterminată 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:  

- vechime în învățământ de cel puțin 2 ani ca laborant școlar pentru postul vacant pe perioadă nedeterminată 

- nu se solicită vechime pentru posturile:  

 laborant școlar vacant pe perioadă determinată 

 muncitor calificat vacant pe perioadă nedeterminată 

 îngrijitor vacant pe perioadă nedeterminată 

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- selecția dosarelor în data de 17.12.2021, ora 10.00, la sediul instituției;              

- proba scrisă  în data de 21.12.2021, ora 10.00, la sediul instituției;              

- proba interviu în data de 22.12.2021, ora 12.00, la sediul instituției.   
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Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde 

următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare; 

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

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d1) copia carnetului de muncă/REVISAL, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

d2) copie documente care să ateste utilizarea programelor informatice (pentru posturile de laborant); 

d3) copie certificat de instalator (pentru posturile de muncitor calificat); 

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

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu 

menţiunea “apt pentru postul de .........” 

g) curriculum vitae; 

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

  

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

- depunerea dosarelor se va face in perioada 26.11.2021-15.12.2021,  la sediul Liceului Tehnologic 

“Dumitru Mangeron” Bacau str. Aeroportului nr. 5 între orele 12,00 – 15,00  la secretariat. 

- proba scrisă se va desfăşura în data de 21 decembrie 2021  ora 1000, la sediul Liceului Tehnologic 

“Dumitru Mangeron” Bacau 

- proba interviului se va desfăşura în data de 22 decembrie 2021  ora 1000, la sediul Liceului Tehnologic 

“Dumitru Mangeron” Bacau 

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE: 

- selecţia dosarelor de înscriere 

- proba scrisă  

- interviu 

 

Bibliografia pentru posturile  de laborant: 

Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale; 

Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificată cu Legea 

nr.263/2005, Legea 254/2011; 

Norme N.T.S.M / P.S.I.  Legea 319/ 2006 cu completarile şi modificările ulterioare; 

Programele şcolare pentru activitatea de laborator fizică, chimie, biologie; 

Ordinul nr. 5079/2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările si 

completările ulterioare; 

Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea 500/2002 privind finaţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr.1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 923/2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a 

Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu; 

Legea contabilității nr. 82/1991 – noțiuni specifice inventarierii și casieriei 

Programe şcolare pentru cultura de specialitate filiera tehnologică, profil tehnic. 

 

https://as6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/04/Legea-82-din-1991.pdf
https://as6.ro/www2/wp-content/uploads/2019/04/Legea-82-din-1991.pdf


Bibliografia pentru postul de îngrijitor: 

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ; 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

Norme N.T.S.M / P.S.I.  Legea 319/ 2006 cu completarile şi modificările ulterioare; 

 

 

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat: 

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ; 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

Normele privind protecţia muncii. 

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ; 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Codul de conduită capitolul II 

Codul muncii 

Legea 333/08.07.2003 actualizată 

Norme metodologice de aplicare a Legii 333/08.07.2003 
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