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MINSTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 

 

   

 

 
Nr. 1854/22.03.2021 

ANUNŢ 

Având în vedere: 

- Art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 286/2011 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 şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată cu H.G. nr. 1027/2014, H.G. nr. 427/2015, H.G. nr. 269/2016 şi în temeiul Legii nr. 55/2020 
modificată prin Legea nr. 203/16.09.2020 

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 
 

Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița organizează, la sediul său din localitatea Reşiţa, B-dul. 
A.I. Cuza 7, concurs pentru ocuparea unui post vacant de BIBLIOTECAR  - personal didactic auxiliar, cu 
norma întreagă, pe perioada nedeterminată. 

Concursul va fi organizat în perioada  23 martie-16 aprilie 2021, conform calendarului. 
 
CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI - conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare 

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 are capacitate deplină de exerciţiu; 
 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; 
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 
 nu a fost condamnat 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. 
 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
 
 studii universitare cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de 

biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul 
şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei sau absolvent al  învăţământului 
superior, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu; 

 abilități de relaționare-comunicare cu întregul personal al unității; 
 cunoștințe operare PC în vederea instalării și utilizării aplicațiilor de specialitate; 
 disponibilitate pentru efectuarea altor sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale 

fizice și intelectuale și a programului de lucru; 
 cunoștințe de legislație specifică locului de muncă. 
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DOSARUL DE CONCURS  
 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției conform calendarului.  

Conform art. 6 al 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, 
pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele 
documente: 
 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului Național „Traian Lalescu” din Reșița; 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de instituţia publică; 

4. Carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. Cazierul judiciar; 
6. Adeverinţă medicală cu mențiunea „apt pentru angajare”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; 

7. Apreciere de la ultimul loc de muncă; 
8. Curriculum vitae. 

 

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 la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor.  

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai sus. 
 

 
Relații suplimentare: 

 la compartimentul secretariat, telefon 0255215847; 
 la sediul unității școlare de pe B-ul Al.I.Cuza nr. 7, Reșița. 

 
 
 

Director, 
Prof. Luminița BROASCĂ 


