LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA

ANUNŢ
de organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de Laborant I
LICEUL TEHNOLOGIC ”BRAD SEGAL” cu sediul in: loc. TULCEA, str. Babadag, nr.146, jud.
TULCEA organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului - Laborant I – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: postliceală sau superioare cu specialitatea : Tehnician laborant, cunoștințe PC;
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: - data de 07.01.2021, ora: 09:00 la sediul Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea.
Proba practică: - data de 08.01.2021, ora: 09:00 la sediul Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea.
Proba de interviu: - data de 08.01.2021, ora: 13:00, la sediul Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.12.2020, la sediul
Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, str. Babadag nr.146.
ACTELE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS
Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii de învăţământ organizatoare a
concursului;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii, după caz;
Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor calificări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, solicitate de
unitatea de învăţământ;
Carnetul de muncă, până în 2011.01.01, file REVISAL din 2011 până în prezent, adeverinţele care
atestă vechimea în muncă, în meserie - în copie;
Cazierul judiciar care atestă că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru
care candidează;
Adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;
Curriculum vitae format Europass;
La depunerea documentelor solicitate în copie xerox (act de identitate, acte de studii, carnet de muncă),
se vor prezenta și actele originale pentru conformitate.
GRAFIC DE DESFĂŞURARE CONCURS
Etape desfăşurare concurs
Depunerea dosarelor
Selecția dosarelor
Afişarea listei cu candidaţii admişi la selecția dosarelor
Depunerea contestațiilor selecției dosarelor
Afisarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor
Proba scrisă
Afișarea rezultatelor la proba scrisă
Depunerea contestațiilor la proba scrisă
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după contestaţii
Proba practică
Afișarea rezultatelor la practică
Depunerea contestațiilor la proba practică

Data
15.12.2020 – 29.12.2020
05.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
07.01.2021
07.01.2021
07.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021

Ora
0800-1600
0900
1200
1200-1400
1500
0900
1200
1200-1300
1500
0900
1100
00
11 – 1140

Afișarea rezultatelor la proba practică după contestaţii
Proba de interviu
Afișarea rezultatelor la proba de interviu
Depunerea contestațiilor la proba de interviu
Afișarea rezultatelor la proba de interviu după contestaţii
Afişarea rezultatului concursului

08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021

1300
1300-1400
1430
1430-1500
1600
1600

Bibliografie pentru examenul de ocupare a postului de laborant.
1. MEN Legea Educaţiei Nr. 1/2011 M.E.N. Monitorul Oficial Bucureşti 2011actualizată;
2. Legea 360/2003 privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
4. Programele școlare de fizică, chimie, biologie şi microbiologie în vigoare și experimentele obligatorii
prevăzute de acestea;
5. Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL OCUPARE A POSTULUI DE LABORANT I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pregătirea reactivilor, materialelor, ustensilelor şi aparaturii pentru experimentele de laborator;
Tehnici de laborator, măsurarea masei și volumelor;
Prepararea soluțiilor;
Acizi și baze ;
Măsurători calorimetrice: Căldură de dizolvare, căldură de neutralizare;
Pregătirea preparatelor microspcopice, celule, țesuturi;
Realizarea circuitelor electrice;
Formarea de imagini în lentile, studiul lentilelor ;
Instrumente optice;
Măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii curentului electric;
Cunoașterea normelor de protecția muncii și securitate în muncă pentru laboratoarele de fizică,
chimie, biologie, microbiologie;

Date contact:
Serviciul secretariat al Liceului Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, tel.: 0240 / 531130

Director,
Prof. Filipescu Irina

Secretar șef,
Munteanu Valentina

Strada Babadag nr. 146, cod 820004 Tulcea
Telefon 0240-531130, -5831131, -532982, Fax 0240-531131
e-mail: colbradsegaltl@gmail.com ,
www.liceulbradsegal.ro

