
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU 

COLEGIUL NAȚIONAL ”FERDINAND I” BACĂU 
STRADA GEORGE BACOVIA NR.45 

TELEFON:0234-513565, FAX.0234-513020 
 
 

NR. 2957 din 23.05.2019 
 

A N U N Ț 
 
 În baza prevederilor art.30(1) din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare,  art.91 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, 

Hotărârii de Guvern nr.286/2011 privind aprobarea 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 bugetar plătit din fonduri publice modificată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014 publicată în Monitorul oficial nr.854/2014, Colegiul 

Național ”Ferdinand I” Bacău organizează, la sediul său, din strada George Bacovia nr.45, 

Bacău, concurs pentru ocuparea unui post, pe funcție contractuală de execuție, de 

LABORANT FIZICĂ M (studii medii), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. 

 Concursul va fi organizat în perioada 27 mai 2019 – 21 iunie 2019, conform 

calendarului. 

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE : 
(cf. art.6, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare): 

(1)Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va 

conține următoarele documente: 

a) Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 

instituției publice organizatorice; 

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

c) 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 instituție publică; 
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d) Carnetul de muncă + raport REVISAL sau, după caz, adeverințele care atestă 

vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 

candidează; 

f) 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; 

g) Curriculum vitae ; 

(2)Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele  

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

(3)În cazul documentului prevăzut la alin.(1), lit. e), candidatul declarat admis la 

selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

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

Actele prevăzute la alin.(1), lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor acestea. 

Dosarele vor fi depuse la sediul instituției de învățământ, Colegiul Național 

”Ferdinand I” Bacău, strada George Bacovia nr.45, serviciul secretariat. 

Principalele atribuții ale postului: 

o respectarea planurilor manageriale ale unității 

o implicarea în proiectarea activității unității la nivelul compartimentului; 

o realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului; 

o cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare; 

o folosirea tehnologiei informatice în proiectare; 

o participare la activități de formare profesională și dezvoltare carieră; 

o participare permanentă la instruirile organizate de I.S.J. Bacău; 

o planificarea activității compartimentului  

o îndeplinirea unor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul 

care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate 

în sfera sa de responsabilitate; 
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o respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și 

de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității 

de învățământ. 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

o absolvirea unui liceu cu diplomă de bacalaureat,  

o cunoștințe avansate privind utilizare și operare PC (Word, Excel, ) 
 

CONDIȚII PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
(cf. art. 3, HG n.r286/2011, cu modificările ulterioare) 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele 

condiții: 

1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

2. cunoaște limba română scris și vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exercițiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unități sanitare abilitate; 

6. îndeplinește condițiile de studiu și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

7. 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. 

Concursul constă în două probe: 

- proba scrisă 

- interviu 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 28 mai 2019 – 10 iunie 2019, în intervalul orar 9,00-15,00 – depunerea 

dosarelor 

• 19 iunie 2019 – selecția dosarelor 
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• 20 iunie 2019, ora 9,00 – proba scrisă 

• 21 iunie 2019, ora 9,00 – interviu 

BIBLIOGRAFIE 

 Legea nr.1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Norme N.T.S.M./P.S.I. Legea 319/20106 cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea securității și sănătății în muncă publicată în Monitorul Oficial 

nr.646/26.06.2006 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin Ordinul nr.5079/2016 al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice; 

 Programele școlare în vigoare cls. VI-XII – disciplina fizică 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului Național ”Ferdinand I” Bacău, strada 

George Bacovia nr.45, județul Bacău, persoană de contact – Mezat Simona, 

telefon:0234/513565. 

• Angajator: Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău 

• Tip angajator: instituții locale 

• Categoria postului: funcție contractuală 

• Județ: Bacău 

• Tipul postului: permanent 

• Nivelul postului: funcție de execuție 

CALENDAR, PROBE DE CONCURS: 

Nr. 
crt. 

Activitate Data Ora 

1 Postare anunț pe portalul posturi.gov , în Monitorul Oficial, 
Ziarul ”Adevărul” și pe site-ul colegiului 27.05.2019   

2 Depunerea dosarelor, de către candidați, la secretariat 28.05.2019 - 
10.06.2019 9,00-15,00 

3 
Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare 
și desfășurare a concursului 19.06.2019 10,00 

4 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 19.06.2019 12,00 

5 Depunerea contestațiilor 19.06.2019 12,00-14,00 
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6 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 19.06.2019 16,00 

7 Susținerea probei scrise 20.06.2019 9,00 

8 Afișare rezultate probă scrisă 20.06.2019 14,00 

9 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 20.06.2019 14,00-15,00 

10 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă 20.06.2019 16,00 

11 Susținerea interviului 21.06.2019 9,00 

12 Afișare rezultate interviu 21.06.2019 14,00 

13 Depunerea contestațiilor la interviu 21.06.2019 14,00-15,00 

14 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu 21.06.2019 16,00 

15 Afișarea rezultatelor finale 21.06.2019 17,00 
 
 
NOTĂ: 

• Conform HG 286/2011, modificată și completată cu HG nr.1027 sunt declarați 
”admiși” la proba scrisă candidații care au obținut minim 70 puncte; 

• Sunt declarați ”admiși” la interviu candidații care au obținut minim 70 puncte 
• Documentele vor fi îndosariate în ordinea menționată mai sus într-un dosar 

șină 
 
 

DIRECTOR, 
PROF.NICU-VASILE HARASEMCIUC 

 

 
 
 
 
 
 

 
SM/SM 
2 ex./2019 
 

 

5 
 


