Colegiul National Bilingv “George Coşbuc”
Bucureşti: Sector 2; Str. Olari nr. 29-31; Cod poştal 024056
Telefon: (021)2528080, Fax: (021)2528376 E-mail: cnbgcosbuc@yahoo.com
Web-site: www.cosbucbilingv.ro

ANUNȚ
Concurs pentru ocuparea postului de
Laborant școlar în învățământul preuniversitar

Colegiul Național Bilingv„George Coşbuc”, cu sediul în Bucureşti, strada Olari,
nr. 29-31, Sector 2, organizează în data de 19 DECEMBRIE 2017, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea unui post vacant de Laborant, studii medii, vechime 4 ani, pe
perioadă nedeterminată.
Înscrierile se fac la sediul instituţiei, serviciul secretariat, în perioada
24 noiembrie - 11 decembrie 2017(în zilele lucrătoare), în intervalul orar 10:00 - 14:00.
Informaţiile se pot obţine la telefonul: 021/2528080.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
- SELECŢIA DOSARELOR - 12 decembrie 2017, ORA 13.00
- PROBA SCRISĂ –
19 decembrie 2017 ORA 10.00
- PROBA PRACTICĂ( testează abilitatea şi aptitudinile practice de
clasificare şi denumire a substanţelor chimice precum şi cunoaşterea
aparaturii de laborator ) – 20 decembrie 2017 ORA 10.00
- INTERVIU – 21 decembrie 2017 ORA 9.00

CONDUCEREA,
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ORGANIZAREA CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT DE
LABORANT
ÎNSCRIERI: 24 noiembrie – 11 decembrie 2017, între orele 10.00 – 14.00.
AFIŞAREA REZULTATULUI SELECŢIEI DOSARELOR:
12 decembrie 2017 ORA 13.00
PROBA SCRISĂ:(100 de puncte) 19 decembrie 2017 ORA 10.00 - 12.00
AFIŞAREA REZULTATELOR : 19 decembrie 2017 ORA 14.00
DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII:
19 decembrie 2017 ORELE 14.00-16.00
AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAŢII:
19 decembrie 2017 ORA 18.00
PROBA PRACTICĂ :(100 de puncte) 20 decembrie 2017 ORA 10.00 -12.00
AFIŞAREA REZULTATELOR : 20 decembrie 2017 ORA 14.00
DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII:
20decembrie 2017 ORELE 14.00-16.00
AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAŢII :
20decembrie 2017 ORA 18.00
INTERVIUL:(100 de puncte)
21decembrie 2017 ORA 9.00 -10.00
AFIŞAREA REZULTATELOR: 21decembrie 2016 ORA 11.00
DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII:
21 DECEMBRIE 2017 ORELE 11.00-13.00
AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAŢII:
21 DECEMBRIE 2017 ORA 14.00
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE :22DECEMBRIE 2017 ORA 10.00
SE POT PREZENTA LA URMĂTOAREA PROBĂ NUMAI CANDIDAŢII CARE AU
OBŢINUT MINIM 50 DE PUNCTE LA PROBA PRECEDENTĂ
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CONDIŢII DE PARTICIPARE
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
Condiţii generale
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are starea corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală anexată la dosarul de
înscriere;
- nu a fost condamnat 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 coprupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
- spirit gospodăresc, iniţiativă, responsabilitate .
Condiţii specifice postului
- Formarea abilităţilor aplicative şi experimentale ale copiilor
- Însuşirea deprinderilor de utilizare a aparaturilor, instalaţiilor şi substanţelor de laborator,
precum şi normele privind protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor
de către elevi;
- Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
- Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, Excel, Internet
Explorer,baze de date; ( diplome/ atestate doveditoare)

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI
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Răspunde de gestiunea laboratoarelor de: fizică, chimie, biologie, laboratoarelor
tehnologice ţinând evidenţa clară a materialelor existente în laboratoare, în urma
inventarelor făcute anual la nivelul unitatii scolare;
Identifică şi propune casarea materialului didactic a cărui folosire este imposibilă sau a
cărui utilizare prezintă pericol pentru elevi si profesori;
Împreună cu profesorii care desfăşoară ore de laborator, urmăreşte păstrarea mobilierului
în bune condiţii. În cazul producerii de stricăciuni, îl informează pe diriginte, pe directorul
unităţii şcolare, în vederea recuperării prejudiciului de la elevul vinovat;
Participă la recepţionarea materialului didactic nou intrat în şcoală ,urmărind ca acesta să
corespundă parametrilor menţionaţi în fişa tehnică ce însoţeşte procesul verbal de recepţie,
iar în cazul în care produsul corespunde, îl inregistreaza în fişele de inventariere;
Urmăreşte ca instalaţiile anexe ale laboratoarelor să fie în stare de funcţionare, iar în caz
contrar va solicita, prin referat de necesitate adresat conducerii şcolii, asigurarea
fondurilor neceare reparaţiei;
Întocmeşte documente de evidenţă privind utilizarea materialului didactic, grafice privind
utilizarea laboratoarelor, utilajelor tehnologice.
Respectă cu stricteţe normele şi procedurile privind sănătate şi securitatea muncii si
normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, ISU pentru activitatea desfăşurată;
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii .

DOCUMENTE
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NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
- Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,după
caz;
- Certificat de naștere
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
apecializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
- Copia carnetului de muncă, sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie;

- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care depune la înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- Curriculum vitae;
- Adeverinţă medicală cate să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, eliberată cu cel mult 6 luni, anterior derulării concursului, de medicul de familie
al candidatului;
- Caracterizare/recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în
vederea verificării.

BIBLIOGRAFIE !!!!!!
Legea Educației Nr. 1/2011
Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat 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.
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TEMATICA PENTRU CONCURS:
- Exprimarea concentratiei solutiilor
- Obtinerea solutiilor de diferite concentratii
- Tehnica operatiilor de laborator
- Aparatura de laborator
- Clasificarea şi denumirea substanţelor chimice
- Regimul substanţelor şi preparatelor chimice
- Securitate şi sănătate în muncă
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