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ANUNŢ PUBLICITAR 

 

Liceul Pedagogic „Gheorghe Sincai”, cu sediul în Zalau, Str. Crisan. 15, Tel./ Fax: 0260-662199, 

 e-mail : pedagogic_zalau@yahoo.com  

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor pe perioadă nedeterminată: 

 

- 1 post laborant școlar, studii superioare, vechime în specialitatea studiilor- 7 ani 

- 1 post muncitor întreținere, studii medii, nu necesită vechime 

- 2 posturi muncitor bucătărie, studii medii, 2 ani și 6 luni vechime în specialitate. 

 

 

Conditii de participare 

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa I a H.G. nr. 286/2011 pentru 

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 din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată 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 corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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Condițiile specifice pentru participare la concurs:  

- Laborant școlar I A, studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență, vechimea în 

specialitatea studiilor 7 ani, cunoștințe de operare pe calculator atestate prin certificat/diplomă, 

cunoștințe specifice organizării activităţii de prevenire şi protectie a securităţii şi sănătăţii în 

muncă, atestate prin diplomă/certificat, cunoștințe specifice responsabilului GDPR, atestate prin 

certificat/diplomă, cunoștințe de medicina muncii și acordarea primului ajutor, atestate prin 

certificat/diplomă; 

-  Muncitor bucătărie, studii medii,  vechime în specialitate 2 ani și 6 luni, certificat/diplomă 

absolvire curs bucătar; 

- Muncitor întreținere, studii medii de profil, nu necesită vechime în specialitate, competențe 

specifice în vederea asigurării pazei, atestate prin certificat/diplomă. 

 

Dosarele de înscriere se depun până în data de 18.04.2019, ora 14, la secretariatul unității. Relaţii 

suplimentare privind condiţiile de participare la concurs se găsesc la sediul instituţiei 

organizatoare, pe site-ul pedagogiczalau.ro sau se pot obține la telefon 0260662199, email: 

pedagogic_zalau@yahoo.com, secretar Crișan Sabina. 

 

Calendarul desfășurării concursului: 

 

1. Depunerea dosarelor: termen-limită, 18.04.2019, ora 10, 

2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 18.04.2019, ora 12. 

3. Termen depunere contestații selecție dosare: 18.04.2019, ora 16. 

4. Afișare rezultate după contestații selecție dosare: 19.04.2019, ora 16. 

5. Desfășurarea concursurilor:  

 Post laborant: Proba scrisă-6.05.2019, ora 9,  afișarea rezultatelor, 6.05.2019, ora 12 

                                   Proba interviu- 6.05.2019, ora 13 

 Post muncitor întreținere: Proba practică-6.05.2019, ora 10.30 

                       Proba interviu- 6.05.2019, ora 13 

 Posturi muncitor bucătărie: Proba practică-6.05.2019, ora 9; 

                                            afișarea rezultatelor, 6.05.2019, ora 12 

                                                        Proba interviu- 6.05.2019, ora 13 

         6. Afișarea rezultatelor: 7.05.2019, ora 12.  

 

          7. Termen depunere contestații: 8.05.2019, ora 12.  

 

          8. Afișare rezultate după contestații: Post laborant și post muncitor bucătărie: 9.05.2019, ora 

12. 

                                                 

Toate documentele specifice concursului, inclusiv rezultatele după evaluare și/sau după contestații, 

vor fi afișate la avizierul Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău. 
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FIŞA   POSTULUI PENTRU FUNCTIA DE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

LABORANT 

 

Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director, director adjunct;  

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

- de reprezentare a unităţii şcolare. 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

1.1 Analizarea curriculumului şcolar. 

1.2 Elaborarea documentelor de proiectare. 

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

1.4 Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

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

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

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

1.8 Proiectarea de activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din  planul 

managerial al unității 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE  

2.1 Organizarea mijloacelor necesare activităţilor de predare-învăţare. 

2.2 Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

2.3 Integrarea şi utilizarea TIC. 

2.4Realizarea  unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea 

competențelor specifice. 

2.5 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților 

didactice inclusiv a resurselor TIC. 

2.6 Participarea la  activități extracurriculare, precum și  participarea la acțiuni de voluntariat 
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3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

3.1 Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare. 

3.2 Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate 

 

4.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

4.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii. 

4.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii. 

4.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială. 

4.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii. 

4.5 Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare. 

4.6 Sesizarea  de urgență  a direcției generale  de asistență  socială  și protecția copilului în cazul 

suspiciunii  unui posibil caz de abuz ,neglijare sau de rele tratamente asupra unui copil. 

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 competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de 

formare/perfecționare   

5.5 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului 

5.6Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal 

 

6.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 

6.1 Implicarea în realizarea acţiunilor 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. 
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6.4 Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

6.5 Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, 

de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator. 

6.6 Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. 

6.7 Promovarea ofertei educaționale. 

6.8Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și 

comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.  

6.9 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.  

6.10Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației. 

 

 

7CONDUITA PROFESIONALĂ 

7.1Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

7.2Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

II. ALTE ATRIBUŢII  

1. În funcţie de nevoile specificeale 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: 

2. Scrierea condicii de prezentă a personalului didactic și a pontajului  personalului. 

3. Acordarea primului ajutor elevilor unității și personalului angajat. 

4. Realizarea planificării accesului în laboratoarele de TIC, chimie, fizică, sala16. 

5. Realizarea unui orar ce va cuprinde intervalele orare în care profesorii pot realiza suplinirea 

colegilor absenți (boală, proiecte, excursii, exemene etc). 

6. Asigurarea multiplicării materialelor solicitate de personalul școlii. 

7. Sprijinirea, la nevoie, a compartimentelor secretariat, contabilitate și patrimoniu. 

8. Responsabil cu Protecția datelor . 

 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
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Fișa individuală postului 

BUCĂTAR 

 Relații : a) de subordonare : conducerea unității; administratorului: 

               b)de colaborare : asistent medical; magazioner, pedagogi, muncitor spălătorie; muncitori 

 întreținere; 

l. Sarcinile de serviciu obligatorii: 

 -participă la întocmirea meniului; 

 -preia alimentele din magazie, pe baza de fisă zilnică și le folosește integral la prepararea 

mâncării; 

 -curăță zarzavatul, îl spală și pregăteste în vederea preparării mâncării; 

 -participă la curățarea vaselor, veselei, instalației, interioarelor, recuperarea ambalajelor și la remedierea 

deficiențelor semnalate; 

 -se prezintă la controlul sanitar periodic; 

 -semnalează orice defecțiune apărută la instalații și, în măsura posibilitaților, participă la remedierea 

acestora; 

 -participă efectiv la depozitarea legumelor și a altor produse; 

 -respectă normele de protectia muncii si normele de pază și de stingerea incendiilor; 

 -participă  la pregatirea conservelor pentru iarnă din legumele si fructele achiziționate pentru cantină; 

 -servesc portiile la ghișeu elevilor abonați (dejun,prânz,cină); 

 -colectează  zilnic probele de alimente și le etichetează  în vederea păstrării in condițiile legale impuse; 

 -participă la curațirea si intreținerea frigiderelor destinate pentru păstrarea probelor si a alimentelor; 

 -respecta cu strictețe instrucțiunile primite din partea medicului școlar; 

 -în perioada vacanțelor participă și efectueaza curățenia generală a blocului alimentar și a sălii de mese. 

- asigurarea curățeniei și întreținerea prin lucrări specifice a sectorului exterior (prășit, săpat, 

erbicidat, plantat flori) se realizează, de regulă, în timpul serviciului desfășurat la poartă, în ziua de 

sâmbătă, respectiv în vacanțele școlare; 

           În funcție de nevoile specifice ale unității,salariatul se obligă  să  îndeplinească și alte sarcini 

repartizate de conducerea unității în condițiile legii. 

        Neîndeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu,stabilite prin fișa 

postului, atrage după sine sancționarea legală. 
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FIŞA      POSTULUI 

MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE 

   

Relaţii de subordonare : 

- directorii unităţii şcolare  

- administrator financiar/patrimoniu 

- secretarul şef 

- membrii Consiliului de administraţie 

Relaţii de colaborare cu : 

- cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi 

laboratoare, din sălile de clasă 

- personalul de îngrijire 

- personalul de pază 

- colectivele de elevi  

- Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 

                       Este membru de drept în comisiile: 

- PSI  

- Pentru apărare civilă 

- Pentru protecţia muncii 

 

                    Responsabilităţi periodice (bilunar sau săptămânal) atât în şcoală, cât şi la sala de sport: 

 verificarea stării mobilierului din sălile de clasă, înştiinţarea administratorului privitor la aspectele 

semnalate şi remedierea lor;  

 asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi a 

activităţii sportive; 

 supravegherea şi întreţinerea patrimoniului unităţii (a instalaţiilor sanitare, electrice, termice, a 

mobilierului  şcolii şi al  sălii de sport, a parcului dendrologic, a parcului dendrologic, a 

perimetrului şcolii); 

 verificarea instalaţiilor sanitare  şi termice, înregistrarea  reparaţiilor necesare şi remedierea lor; 

 verificarea tabloului electric general şi a celor de la fiecare etaj; 

 asigurarea tablourilor electrice de pe coridoare; 
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 verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare, grupuri sanitare 

şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează; 

 verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din curte şi de 

la subsol; 

 verificarea uşilor şi a ferestrelor de la clase/ cabinete/ laboratoare / birouri şi repararea  celor 

deteriorate; 

 întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii; 

 întreţinerea punctului PSI şi semnalarea termenului de expirare a extinctoarelor ( cu o săptămână 

înainte  de expirare ); 

 verificarea stării hidrantului exterior şi a căminelor de la instalaţia de gaze; 

 verificarea instalaţiilor din subsolul tehnic; 

 participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu  

 ordonarea materialelor din magaziile din curte, sortarea lor şi valorificarea celor uzate; 

 supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală   sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în 

afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperări 

 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă. 

 asigurarea curățeniei și întreținerea prin lucrări specifice a sectorului exterior (prășit, săpat, 

erbicidat, plantat flori) se realizează, de regulă, în timpul serviciului desfășurat la poartă, în ziua 

de sâmbătă, respectiv în vacanțele școlare; 

Responsabilităţi zilnice : 

 verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere şi remedierea  

defecţiunilor; 

 verificarea instalaţiei electrice în şcoală şi la sala de sport  

 verificarea gurilor de scurgere, a terasei, a hidranţilor, a robineţilor, a sifoanelor 

 repararea mobilierului, a tâmplăriei deteriorate, a robinetelor / robineţilor  de la grupurile sanitare  

etc., după ce s-au stabilit vinovaţii şi  au fost luate măsurile necesare; 

 acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice 

(montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor, repararea yalelor / a broaştelor, a balamalelor ; 

 realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea parcului şcolii; 

 întreruperea alimentării cu gaze, în caz de cutremur ; 

 realizarea protecţiei  căminului de gaz pentru sala de sport; 
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 executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi vopsitoriei; 

 sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în domeniul de 

activitate; 

 însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi  a normelor PSI. 
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Bibliografie: 

pentru concurs de ocupare a postului de Laborant școlar 

Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău 

1. Legea nr.1/2011 - Legea educaţiei naţionale; 

2. Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat cu Legea 

nr.263/2005 și cu Legea 254/2011 

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

4. Codul muncii – Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENCS nr.5079/31.08.2016 modificat cu O. M. E. N. Nr. 3.027/2018 

6. Ordin 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale  

7. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare 

8. LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE  

9. Programa manualelor în vigoare pentru disciplinele:  

- chimie clasele a IX - a – a X-a   

- fizica clasele a IX - a – a X-a 

- biologie clasele a IX - a – a X-a  

7.   Manual – truse de chimie  

                      - truse de fizică 

                      - truse de biologie 

    8. Fișa postului laborantului școlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/331584/ABROGARE
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Bibliografie: 

pentru concurs de ocupare a postului de Muncitor bucătărie 

Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău 

1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor :  de la art. 1 la 

art. 5 ; ANEXA 1, Norme de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi 

desfacerea alimentelor: - Cap. I, Norme generale - CAP. IV, Norme privind depozitarea şi transportul 

alimentelor  

2.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare ANEXĂ: NORME TEHNICE 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare: - Cap. I - Definiţii - Capitolul II - 

Curatarea  

3. Ordinul 916/ 27.07.2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al 

infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare. • Definiția infecției nosocomiale; • Anexa 4 – Precauțiuni 

universale - Aplicarea precauțiunilor universale - Spălarea mâinilor.  

4. ORDIN Ministerului Sanatatii nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale ANEXA 1: Norme 

tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, cap.II –Definitii. 

5. Fișa postului muncitor bucătărie. 
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Bibliografie: 

pentru concurs de ocupare a postului de Muncitor întreținere 

Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău 

 

1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările 

ulterioare; 

2. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare ; 

3. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările si completările ulterioare- secțiunea VI; 

4. Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare, Indicativ I 9/1 

5. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică, București, 

1961. 

6. Fișa postului muncitor întreținere. 

 

 

Director, 

Prof. dr. Carmen Ardelean 

 

 

 


