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ANUNŢ 

Colegiul Economic Mangalia organizează concurs pentru ocuparea postului de LABORANT în data de 
06.03.2023, 1 normălperioadă nedeterminată. 

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate Ia înscriere se depun Ia sediul unităţii şcolare în 
perioada 01.02.2023-15.02.2023. 

Relaţii suplimentare se obţin Ia secretariatul unităţii şcolare din Mangalia, str. Oituz, nr. 20, între orele 
9.00-12.00, telefon 0241/751126. 

Condiţiile generale de participare Ia concurs: poate candida persoana care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute Ia art. 3 din Anexa la 110. 286/2011, cu modificările şi completările ulteńoare, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domicíliul în Românią 

b) cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legate; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeveńnţei 

medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi dupăcaz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru şăvârşirea unei in&acţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în Iegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals orí a 
unor fapte de corupţie sau a uneí infkacţiuni săvârşite cu intenţie şi care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice de participare Ia coneurs: 
Comyetenţe Drofesionale: 

• nivelul studiilor: absolvirea cu diplomă a unei şcoli postliceale sau a liceului. 
• cunoştinţe de operare PC: word, excel, internet. 

Competente personale: 
• însuşíri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă 

calităţi psibice necesare (spirit de observaţie, răbdare, capacitate de comunicare etc.); 
• fără antecedente penale; 
• apt din punct de vedere medical pentru specificul postului; 
• disponibilitate pentru program flexibil; 
• disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, altele decât cele trasate în fişa postului, în Iimitele Iegii; 
• să nu fi avut sancţiuni disciplinare anterior. 



Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente 

a)cerere de înscriere Ia concurs adresată directorului Colegiului Economic, Mangalia; 
b)copia actului de identitate; 
c)copie certificat de naştere; 
d)copíe certificat de căsătorie, după caz; 
e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializăń; 
f)carnetul de muncă, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 
g)curriculum vitae; 
h) cazierjudiciar şi adeverinţă de integritate comportamentală; 
i)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu ceI mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medical de familie aI candidatuluí sau de către unităţile sanitare abilitate: 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.. 
Actele prevăzute Ia lit. b) - f) vor fi prezentate şi în original în vederea veriflcăríi conformităţii copiilor 

cu acestea 

Noţä: Nu se admit dosare incomplete 

Calendarul desfăşurării concursului: 

• Depunerea şi înregistrarea dosarelor 20.02.2023 27.02.2023 (9.00-13.00) 
• Selecţia dosarelor şi aflşarea rezultatului selecţiei: 28.02.2023, ora 12.00 
• Desfăşurarea probei scrise: 06.03.2023, ora 9.00 
• Susţinerea interviului: 06.03.2023, ora 11.00 
• Afişarea rezultatelor înainte de contestaţii: 06.03.2023, ora 12.00 
• Depunerea contestaţiilor: 06.03.2023 ( I 2.00-14.00) 
• R.ezultatul contestaţíilor: 06.03.2023, ora 15.00 
• Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 06.03.2023, ora 15.30 

BibIiordie: 

• Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu completările şi modificările ulterioare; 
• Legea nr. 53/2003 Codul muncíi cu modificările şi completările ulterioare 
• Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autońtăţile şi instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 
• OMEN nr. 4183/04.07.2022 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 
• HG 102/2006 privind etichetarea alimentelor; 
• Manual Turism şi alimentaţie clasa a IX a, Editura CD Press, V. Capota, F. Lixandru, 5. Mihai, A. 

Turcescu, C. lonesti; 
• Manual Turism şi alimentaţie clasa a X a, Editura CD Press, V. Capota, F. Lixandru, S. Mihai, A. 

Turcescu, C. lonesti; 
• Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă 
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 


