
R O M A N I A NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar nr.____
Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Dosar nr. ______

A P R O B,
Comandantul Colegiului Naţional Militar

“Dimitrie Cantemir”
Colonel

dr. ing. Aurel-Constantin NEAGU

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare

a postului vacant de Laborant debutant în Laboratoare / Director adjunct

Postul pentru care se organizează concurs este Laborant debutant în Laboratoare / Director
adjunct.al U.M. 02525 Breaza.

Principalele cerinţe ale postului sunt:
- ţine o evidenţă clară a materialului existent în laborator;
- asigură respectarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- realizează inventarierea anuală la nivelul unităţii şcolare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: ♦
cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii; ♦ curriculum vitae – model european;
♦ certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului; ♦ copia actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea *, potrivit legii, după caz; ♦ copii ale documentelor de studii*; ♦ copii ale
documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz* ; ♦ copia carnetului de
muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau specialitatea studiilor; ♦ 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**; ♦ acordul scris al persoanei care doreşte să
candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate,
corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.

* - documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în
vederea verificării conformităţii cu acestea.

** - adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Data limită până la care se pot depunde dosarele de concurs este : 03.12.2018 ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02525 Breaza, Strada Republicii, nr. 75,
localitatea Breaza, persoană de contact plt.adj. Sorin Mocanu, secretar al comisiei de concurs, telefon
0244/340550, int. 120 sau 171.
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Condiţiile generale petru ocuparea postul sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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 săvârţite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Condiţiile specifice necesare petru ocuparea postului sunt:
1. Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli

postliceale sau a liceului, în domeniul tehnic sau real;
2. Abilităţi de utilizare a instrumentelor şi aparaturii de laborator;
3. Abilităţi de operare pe calculator;
4. Spirit organizatoric;
5. Abilităţi de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;
6. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
7. Experienţa profesională în domeniu constituie un avantaj.
8. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al

persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs;

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.12.2018

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02525 Breaza, Strada Republicii, nr. 75,

localitatea Breaza, în data de 10.12.2018, ora 10.00;
2.Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02525 Breaza, Strada Republicii, nr. 75, localitatea

Breaza, în data de 12. .2018, ora 10.00;

Tematica de concurs:
1. Drepturi şi obligaţii , timpul de muncă şi timpul de odihnă pentru personalului civil din

Ministerul Apărăriii Naţionale;
2. Reguli de disciplină a muncii, abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare pentru personalului

civil din Ministerul Apărăriii Naţionale;
3. Determinarea acceleraţiei gravitaţionale cu ajutorul pendulului simplu;
4. Determinarea coeficientului de frecare la alunecare;
5. Determinarea constantei elastice a unui resort;
6. Măsurarea mărimilor caracteristice curentului electric;
7. Proprietăţi chimice ale acizilor carboxilici;
8. Oxidarea glucozei;
9.Proprietăţile acetilenei;
10. Evidenţierea amidonului produs în urma fotosintezei cu ajutorul iodului în iodura de potasiu;
11. Evidenţierea celulelor epidermice la microscop.
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Bibliografia de concurs:
1. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii actualizată în 2018;
3. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu

modificările şi completările ulterioare;
4. V.Postelnicu, A.Petrescu, E.Filip, M.Niculae – Fizica prin măsurări. Lucrări de laborator pentru

liceu şi gimnaziu, Olteniţa, Editura Tridona, 2008;
5. A.Ciocioc, N.Vlăsceanu – Lucrări practice de chimie organică pentru licee, Craiova, Editura

Scrisul Românesc, 1983;
6. S.Olteanu, F.Miricel, A.Neagu, E.Miclescu, I.Tanur, A.Mihai – Ghid de experimente în

biologie, Ploieşti, Editura LVS Crepuscul, 2013;
7. Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării

Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 17 din 04.02.2012;
8. ***Lista lucrărilor practice obligatorii din programele şcolare pentru clasele IX-XII la

disciplinele fizică, chimie, biologie valabile în anul şcolar 2018-2019:
a. Programa şcolară pentru fizică clasa a IX-a, aprobată cu OMECT 3458/09.03.2004;
b. Programa şcolară pentru fizică clasa a X-a, aprobată cu OMEC 4598/31.08.2004;
c. Programa şcolară pentru fizică clasa a XI-a, aprobată cu OMEC 3252/13.02.2006;
d. Programa şcolară pentru fizică clasa a XII-a, aprobată cu OMEC 5959/22.12.2006;
e. Programele şcolare pentru chimie clasele IX-XII, aprobate cu OMECI

5099/09.09.2009;
f. Programa şcolară pentru biologie clasa a IX-a, aprobată cu OMECT 3458/09.03.2004;
g. Programa şcolară pentru biologie clasa a X-a, aprobată cu OMEC 4598/31.08.2004;
h. Programa şcolară pentru biologie clasa a XI-a, aprobată cu OMEC 3252/13.02.2006;
i. Programa şcolară pentru biologie clasa a XII-a, aprobată cu OMEC 5959/22.12.2006;

Director adjunct,
Prof.

dr. Aurel Constantin SOARE

PREZENTUL ANUNŢ  A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02525 BREAZA, ASTĂZI,
_______________ORA_____________________

AGENT DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL
_______

_________________________________

3 din 3


