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CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE 
LABORANT 

 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulterioare: 

A. Conditii generale 

a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; 

b)  cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat 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. 
 
 

B. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: 
 

a) Abilități foarte bune de operare pe calculator (Word, Excel, Powerpoint, 
baze de date); 

b) Spirit organizatoric; 
c) Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă; 
d) Capacitate de gestionare a timpului și priorităților (în condiții de stres); 
e) Disponibilitate pentru program de lucru flexibil; 
f) Capacitatea de a lua decizii eficiente; 
g) Cunoștințe privind regimul substantelor preparatelor chimice 

periculoase, cu modificările completările ulterioare 
 
 



 

  

   

 ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)  
 

a) Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului 
postului; 

b) Corelarea activității cu programa școlară și cu  normele  de elaborare a 
documentelor de proiectare. 

c)  Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul 
unității. 

d) Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de 
proiectare. 

e) Realizarea  unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ 
al învățării și formarea   competențelor specifice. 

f) Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în 
vederea optimizării activităților didactice inclusiv a resurselor TIC. 

g) Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare. 
h)  Relaționarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare 

laboratoarelor de specialitate și cu firmele care asigură service-ul 
dispozitivelor din dotare.  

i) Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ; 
j)  Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de 

PSI și ISU pentru   toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității 
de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare. 
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