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ANUNT ORGANIZARE EXAMEN de PROMOVARE

in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in
grade sau trepte prof'esiol1ale imediat superioarc a personalului contactual din sectorul
bugetar pletit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ii cu prevederile
Ordinul Ministrului Educaliei Nationale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare $i desfd$urare a examenului de promovare a personalului
contactual, Colegiul Nalional Pedagogic "Spiru Haret" din Buziu orgariize zi examen de
promovare intr-o functie pentru care este previzut un nivel de studii superior, dupd cum
urmeaz[:

1. Promovare de pe postul de laborant (M), treapta I, pe postul de laborant (S),
treapta II

Bibliogralia examenului de promovare

l. Legea Educaliei Nalionale Nr. 1/201 1 - cu modificdrile ;i completdrile ulte oare;
2. Ordin Nr. 4183 din 04 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi

func{ionare a unitalilor de invdtdmant preuniversitar;
3. Legea nr.360/2003 privind regimul substanlelor Si preparatelor chimice periculoase, cu

modifi cdrile qi completerile ulterioare;
4. Norme N.T.S. - P.S.l. - Legea m. 319/2006, Legea securitd{ii

modifi clrile 5i completerile ulterioarei
5. Programa manualelor $colare in vigoare pentru disciplinele
clasele V- XII.
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Tematica examenului de promovare

1. Apamte, ustensile de laborator utilizate in laboratorul de chimie, fizicd qi biologie;
2. Experimentul de laborator la chimie, fizicd qi biologie activitafi practice;
3. Rolul laborantului in pregatirea expedmentelor;
4. Prevenirea accidentelor in laboratorul de chimie, fizicd qi biologie;
5. Utilizarea tehnologiei informatice multimedia in gestionarea laboratorului de chimie, fizici

si biologie pentru activitati didactice.

Data, ora 9i locul desfiguririi examenului de promovare
25 ianuarie 2023, ora 9.00, Colegiul Nalional Pedagogic "Spiru Flaret" BuzAu

Modalitatea de desfiqurare a examenului:

Probi practici
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