
             MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
                             INSPECTORATUL ŞCOLAR    JUDEŢEAN  BACĂU 

                         COLEGIUL NAŢIONAL “FERDINAND I”  BACĂU 
                                       Strada George  Bacovia nr.45 Bacău 
                                               Tel: 0234 – 513565,Fax: 0234/513020 

                          e-mail: ferdinandbc@yahoo.com 
                                                   http://www.colegiulferdinand.ro 

                                   Nr.  2853  din  6 mai 2016 
 

A N U N Ţ 
Afişat astăzi 6 mai 2016, ora 16,oo 

 
Colegiul Naţional “ Ferdinand I ”,  strada George Bacovia nr.45, Telefon : 0234/513565,  

                                                               Fax :       0234/513020, 
1.Organizează concurs pentru ocuparea postului   vacant de   

Laborant chimie (o,5) +biologie (o,5)  =  1 post cu studii medii (în cadrul catedrei de 
chimie+biologie) pe perioadă nedeterminată 

2.Dată, loc de desfăşurare: 
2 iunie  2016, ora 10,oo, laboratorul de biologie, corpul A, etajul I, Colegiul Naţional 
“Ferdinand I” Bacău 
 

  3.  Depunerea dosarelor de concurs: 
 a)  serviciul secretariat  al Colegiului  Naţional “Ferdinand I” Bacău, între orele:  8,oo-16,oo; 
 b)  perioada:  11 mai , ora 8.00 – 24 mai 2016, ora 16,00 
 
4.Fişa de post – anexată anunţului (Anexa 1) 

1. Condiții specifice: 
a. Vechime în muncă în domeniul postului necesar exercitării funcției -minim 1 an; 
b. Cunoștințe de operare PC: Word, Excel, internet - dovedite prin acte justificative ; 
c. Abilități de comunicare. 

2. Condiţii de înscriere + componența dosarului de concurs: anexate anunţului (Anexa 2) 
3. Tipul probelor: 

a) Selecțe  dosar 
b) Proba scrisă   - 3 ore 

c) Interviu      - 1 oră 
4. Loc, dată desfăşurare probe: 

a) Proba scrisă: 02.06. 2016, ora 10,oo, laboratorul de biologie, corpul A, etajul I, Colegiul 
Naţional “Ferdinand I” Bacău 

b) Interviu:  08.06.2016, ora 10,oo, laboratorul de biologie, corpul A, etajul I, Colegiul 
Naţional “Ferdinand I” Bacău 

5. Bibliografia: - este anexată anunţului – Anexa 3 
6. Termen de afişare rezultate: 

a) Selecție dosar: 27.05.2016, ora 16,oo 
b) Proba scrisă: 03.06.2016, ora 15,oo 
c) Interviu:      09.06.2016, ora15,oo 

7. Termen de contestare: 
a) Selecție dosar: 28.05.2016, intre orele  8.00- 16,oo 
b) Proba scrisă:  – 06.06.2016, între orele: 8,oo -  15,oo 
c) Interviu:         –  10.06.2016, între orele: 8,oo -  15,oo 

8. Afişare rezultate contestaţii: 
a) Selecție dosar: 29.05.2016, ora 16,oo 
b) Proba scrisă:    07.06.2016, ora  9,oo 
c) Interviu: 11.06.2016, ora 12,oo 

9.  Afişarea rezultatelor finale:  12.06.2016, ora 15,oo 
Relaţii suplimentare  se obţin de la secretarul comisiei, doamna Maria Bălinişteanu, secretariatul Colegiului 
Naţional “Ferdinand I” Bacău, la telefonul  nr. 0234/513565 
 
 

DIRECTOR, 
                                Profesor  Mirela Berza  

Dact.M.B./  
Nr.ex.2/2016 
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ANEXA 1 

 
 
Anexa 25  Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar 

adoptată prin OMECTS 6143/2011 si Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 

 

 

                              MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

                         INSPECTORATUL  ŞCOLAR    JUDEŢEAN  BACĂU 

                      COEGIUL NAŢIONAL “FERDINAND I” BACĂU 

                              Strada George  Bacovia nr.45 Bacău 

                                        Tel: 0234 – 513565,Fax: 0234/513020 

 

                   

 

Nr  ..2763...din 05.05.2016   

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

LABORANT CHIMIE + BIOLOGIE 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011,  în temeiul contractului individual de muncă 

înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul ..... din ..........  se 

încheie astăzi,…........., prezenta fişă a postului: 

 

 Nume şi prenume: ................................. 

 Specialitatea: .........................  

 Denumirea postului: laborant chimie + biologie 

 Decizia de numire: ………………………… 

 Încadrarea: contract individual de muncă, durată nedeterminată 

 

Cerinţe: 

- studii: minim liceu 

 - studii specifice postului: .............. 

 - vechime: ……. ani 

  

Relaţii profesionale:  

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;  

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

- de reprezentare a  unităţii şcolare. 

 



 Doamna /Domnul   .....................,  posesor/posesoare  a Contractului Individual de Muncă înregistrat 

la Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă la nr………………….. mă oblig să 

respect următoarele atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40,oo ore/săptămână. 

 

I.  ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

1.  PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII 

1.1.Analizarea modificarilor aparute in curriculumului şcolar, specialitatera chimie si biologie.  

1.2.Elaborarea documentelor de proiectare- Existenţa programelor şcolare în vigoare la 

portofoliul laborantului (pentru fiecare disciplină - chimie, biologie/clase)  

1.3.Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC - 

elaborarea de prezentari PPT, PPS pentru a facilita intelegerea notiunilor de chimie si de biologie. 

1.4. Elaborarea proiectului activităţii anual, semestrial, săptămânal pe capitole, teme, termene a 

activităţii practice (personalizare, termen) 

1.5. Elaborarea proiectului de achiziţii (resurse materiale) şi achiziţionarea de diferite produse 

pentru activităţi de laborator (chimie, biologie) 

1.6.Întocmirea proiectelor activităţilor extracurriculare la care participă împreună cu echipa de 

proiect 

 

2.  REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE  CURRICULARE 

2.1. Organizarea si planificarea activitatilor in asa fel incat sa asigure resursele  necesare  

activităţilor de predare-învăţare, conform planificarilor doamnelor profesoare de chimie si 

biologie;  

2.2.  Pregatirea instrumentarului, substantelor necesare orelor de curs la chimie si biologie;. 

2.3. Integrarea şi utilizarea TIC: pregatirea calculatorului, videoproiectorului, prezentarilor 

electronice necesare bunie desfasurari a orelor de chimie si biologie. 

2.4. Asigurarea bazei logistice pentru activităţi extacurriculare şi  concursuri şcolare; 

     2.5 Întocmirea unei liste cu lucrările de laborator pentru fiecare disciplină anual / semestrial 

2.6. Întocmirea şi afişarea la afişierul din faţa laboratorului a graficului orelor desfăşurate în 

laborator 

2.7. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în   activitatea   practică (sub coordonarea profesorului) 

2.8. Utilizarea în cadrul orelor de chimie, a materialelor auxiliare existente în dotarea 

laboratorului 

 

3.  REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE  EXTRACURRICULARE 

3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare in care este solicitata de 

catre profesorii catedrei sau de catre directori 

3. 2. Implicarea partenerilor educaţionali in realizarea de proiecte care sa promoveze colegiul 

3.3. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii (cel puţin o acţiune / sem.) 

3.4. Participarea la unele activităţi de voluntariat (o acţiune / sem.) 



      3.5 Efectueaza anual inventarul la chimie si biologie  

      3.6. Raspunde de gestiunea laboratorului, tine evidenta clara a materialului existent 

      3.7. Propune casarea anuala a unor materiale didactice devenite improprii procesului de 

invatamant 

      3.8. Participa la receptionarea materialului didactic nou, intocmeste procesul verbal de receptie, il 

inregitreaza in fisele de inventar, il pune in functiune 

3.9 Urmareste buna functionare a instalatiilor anexe, solicita repararea daca e necesar 

 

4. COMUNICARE SI RELATIONARE 

4.1.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare cu elevii si realizarea unei comunicari 

permanent eficiente cu elevii, profesorii, parintii elevilor; 

4.2.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare cu partenrii din proiecte scolare si 

extrascolare. 

4.3.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare cu echipa manageriala 

4.4. Relationare in cadrul comunitatii in asa fel incat sa fie promovate valorile scolii 

4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare in interiorul si in afara unitatii scolare 

4.6 Asigurarea feed-back-ului în comunicare 

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  

        5.1.  Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare  

        5.2.  Participarea la activităţi metodice/stagii de formare / cursuri de perfecţionare /  manifestări 

ştiinţifice etc. 

        5.3.  Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite. 

       5.4. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor 

desfăşurate demersului didactic) 

         5.5. Diseminarea informaţiei de înscriere la unele cursuri de formare continuă colegilor în 

cadrul întâlnirilor lunare ale laboranţilor 

        5.6 Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică (mese rotunde, 

comisii metodice, lecţii demonstrative, articole) -găzduirea şi organizarea cel puţin a unei întalniri a 

laboranţilor pe an 

   6.6 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul ariei  Matematică şi ştiinţele naturii, 

catedra de biologie-chimie. 

 

 

 6.  CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE  

6.1.Implicarea în realizarea actiunilor de promovare a ofertei educaţionale.  

6.2.Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 

6.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale  



6.4.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

     6.5. a.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute 

de legislaţia în vigoare 

       b. Întocmeşte dosarul de autorizare de funcţionare a laboratorului 

c.  Afişează într-un loc vizibil normele de protecţia muncii în laborator        

   In functie de nevoile specifice ale unitatii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, în conditiile legii: 

     6.6 Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice (dosarului 

cu procesele verbale de protecţia muncii pentru toate clasele de elevi care au acces în laborator) 

6.7  Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.8. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

  

Răspunderea disciplinară:  

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după 

sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform 

prevederilor legii.  

Director, 

Profesor, Mirela Berza 

 

                                  Lider de sindicat,  Mariana Coman ........................ 

 

Am luat la cunoştinţă:...........................     

 

Data: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       ANEXA  2 
             MINISTERUL EDUCAŢIEI   NAȚIONALE   ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

                                    INSPECTORATUL  ŞCOLAR    JUDEŢEAN  BACĂU 
                                          COLEGIUL NAŢIONAL “FERDINAND I”  BACĂU  
                                           Strada George  Bacovia nr.45 Bacău 
                                                       Tel: 0234 – 513565,Fax: 0234/513020 

                                   e-mail: ferdinandbc@yahoo.com                                            
                                                         Nr. 2853 din  06.05.2016 
 

A N U N Ţ 
 

Pentru înscrierea la concursul din data de  2 iunie  2016, în vederea ocupării postului  vacant de:  
Laborant chimie (o,5) + biologie (o,5)     = 1 post cu studii Medii 

pe  perioadă  nedeterminată 
 

I. Candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții: 
- sa fie catăţean român; 
 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitatea deplină de exerciţiu; 
 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de families au de unităţile sanitare abilitate; 
 
- sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru ocuparea postului de  laborant chimie + biologie 
,   conform  art.249 şi art.250 lit. “c ”,  din  Legea Educatiei nr.1/2011, “ pentru ocuparea funcţiilor 
didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:  pentru funcţia de  laborant – 
absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, a unei școli postliceale 
sau a liceului, în domeniu” ; 
 
- sa nu fi suferit o condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra stratului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împedica înfăptuirea justiţiei, de fals 
oro 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. 
 
II. Condiții specifice: 

a) Vechime în muncă în domeniul postului necesar exercitării funcției -minim 1 an; 
b) Cunoștințe de operare PC: Word, Excel, internet - dovedite prin acte justificative ; 
c) Abilități de comunicare. 

III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente:  

a)  cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 
 
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, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția puclică;  

d)  carnetul de muncă, sau după caz, adeverințele cate atestă vechimea în muncă, în meserie 
și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

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)  adeverinţă 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; 

g)  curriculum vitae; 

mailto:ferdinandbc@yahoo.com


 
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
 
NOTĂ: Actele prevăzute la alin.II, lit.b-d  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

DIRECTOR,    
  Profesor  Mirela Berza  

Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 3 

 
 

                                       Ministerul Educaţiei Nationale și Cercetării Științifice 
                                               Inspectoratul Şcolar  Judeţean Bacău 

       Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 
           Str. George Bacovia nr.45, Cod 600237 

        Telefon: 0234 – 51.35.65, Fax: 0234 – 51.30.20 
E-mail: ferdinandbc@yahoo.com 
Site:  www.colegiulferdinad.ro 

Nr.2855 din 6.05.2016 
 

 
B I B L I O G R A F I A 

 

pentru concursul de ocupare a postului  vacant pe durată nedeterminată de 

laborant chimie(o,5) +  biologie (o,5) = 1 post cu studii Medii 

a)  Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale 

b) Ordinul ministrului educației naționale nr.5115 din 15 decembrie  2014, publicat în 
Monitorul Oficial nr.23 bis din 13 ianuarie 2015, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a învățământului preuniversitar;  
 

c) Legea 360/02.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat cu 

Legea nr.263/2005, Legea 254/2011. 

d) Norme N.T.S.M / P.S.I.  Legea 319/ 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea 

securității și sănătății în muncă publicată în Monitorul Oficial nr 646/26.06.2006 

e) Programele şcolare în vigoare pentru activitatea de laborator pentru disciplinele chimie și 

biologie 

 

D I R E C T O R,    
  Profesor  Mirela Berza  

 
 

Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2016 
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