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În conformitate cu prevederile 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 sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, BUCUREȘTI 

 

organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 

funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: 

o 0,25 post bibliotecar; 

o 0,5 post secretar; 

o 1 post muncitor; 

o 1 post îngrijitor. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare: 

mailto:scoala2bucuresti@gmail.com


o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii 

Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și 

domiciliul în România; 

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

o d) are capacitate deplină de exercițiu; 

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul 

de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte 

condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 

contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau 

în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 

a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care 

ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în 

care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

 

o 0,25 POST BIBLIOTECAR; 

 

- absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, 

specializarea  

limba și literatura română, sau a altor instituții de învățământ superior ai căror 

absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul 

biblioteconomiei; 



- absolvenți ai învățământului superior, dacă au finalizat un curs de inițiere în 

domeniu; 

- curs de inițiere în domeniu și/sau de competențe digitale; 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 3 

ani. 

TEMATICA 

 

1. Rolul bibliotecii şcolare  

- Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar  

2. Dezvoltarea colecţiilor  

- Mijloace de completare a colecţiilor  

- Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară  

3. Evidenţa colecţiilor  

- Proceduri de evidenţa publicaţiilor  

- Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi 

activităţi legate de primirea publicaţiilor)  

- Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru 

seriale)  

- Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.  

4. Catalogarea publicaţiilor  

- Scopul catalogării publicaţiilor  

- Tipuri de cataloage  

- Organizarea cataloagelor  

5. Realizarea fişei bibliografice a cărţii  

- Zonele ISBD (M)  

- Punctuaţia ISBD  

6. Clasificarea. Cotarea publicaţiilor  



- Scopul clasificării documentelor  

- Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari);  

- Tabele de autori. Semnul de autor  

7. Organizarea colecţiilor  

- Organizarea bibliotecii  

- Aranjarea cărţilor la raft  

8. Gestiunea bibliotecilor  

- Predarea primirea unei biblioteci şcolare  

- Inventarul bibliotecilor  

- Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii 

şcolare  

9. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor  

- Casarea publicaţiilor 

- Proceduri de casare în biblioteca şcolară 

10. Relaţii cu utilizatorii  

- Regulamentul intern al bibliotecii şcolare  

- Serviciul de împrumut şi sală de lectură  

- Statistica de bibliotecă  

- Marketingul de biblioteca 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. MEN Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011 M.E.N. Monitorul Oficial Bucureşti 2011  

2. M.E.N. REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 

centrelor de documentare şi informare   ORDIN nr. 5.556/2011 M.E.N. Monitorul 

Oficial Bucureşti 2011  



3. Monitorul Oficial Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată 

în 2005 Monitorul Oficial Bucureşti 2002  

4. Rudeanu Laura Manualul bibliotecarului şcolar Atelier didactic Bucureşti 2003  

5. BCU, ABIR Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) BCU, ABIR Bucureşti 

1993  

6. Biblioteca Naţională a României Clasificarea zecimală universală. Ediţie medie 

internaţională în limba română BNR Bucureşti 1998  

7. REGNEALĂ, Mircea Studii de biblioteconomie Ex. Ponto Constanţa 2000  

8. MECTS Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, 

documentarist, redactor OMECTS 6143 Bucureşti 2011  

9. Corbu, George, Mihaela Helene. Dinu, Bibliotecă, Bibliotecar, Biblioteconomie: 

Tendinţe şi dezvoltări româneşti în tehnica de bibliotecă. Bibliotheca Târgovişte 

2007  

10. Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice Editura Bibliotecii 

Pedagogice Naţionale „I.C.Petrescu” Bucureşti 2004  

11. Horvat, Săluc Introducere in biblioteconomie Grafoart Bucureşti 1996. 

 

o 0,5 POST SECRETAR; 

 

- studii medii cu diplomă de bacalaureat; 

- curs de inițiere în domeniu și/sau de competențe digitale; 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 5 

ani. 

TEMATICA 

 

1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

2. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar 



3. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de 

serviciu 

4. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale 

si a adeverintelor 

5. Arhivarea și circuitul documentelor 

6. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române 

7. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc) 

8. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, 

SIIIR). 

BIBLIOGRAFIA 

 

• OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

•           OMEN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar; completat cu Ordinul ministrului educaţiei nr. 3563/2021 

•           Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

•           OMECTS: 5576/2011, 3470/7.03.2012, 3480/2018, 5085/2019,  privind 

modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat; 

•           Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de 

rechizite şcolare; 

•           Legea 272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ȘI Hotărârii de Guvern nr 

1251/2005 - CES; 

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale 



•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale 

și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

•           Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată; 

• Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fondurile publice 

• Legea 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 

prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii 

infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de 

siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date. 

• OMECT NR. 4801/2010, Ordinul 5.455/31.08.2020 și 3744/2021, privind 

organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a 

VIII-a, în anul școlar 2020-2021 

• Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 

31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. 

 

o 1 POST MUNCITOR; 

 

- studii generale sau medii; 

- calificare profesională în unul din domeniile: instalaţii/mecanic/electric; 

- competenţe de: instalator, mecanic, electrician;  

- vechime în muncă: cel puţin 2 ani. 

 



TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar –OMEN nr. 5447/31.08.2020; 

• - Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;  

•  Codul Muncii; - Legea 53/2003-cu modificările şi completările ulterioare;  

•  H.G. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea de catre lucratoria echipamentelor individuale de protectie la locul de 

munca. 

 

o 1 POST ÎNGRIJITOR. 

 

- nivelul studiilor = studii generale sau medii 

- vechime în muncă = 2 ani 

TEMATICA 

 

-Reguli de efectuare a curateniei in unitatile de invățamânt;  

-Metode de dezinsecție si /dezinfecție; 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si 

completările ulterioare; 

• CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor; 

• CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii; 



• CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea 

evenimentelor; 

• CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri; 

2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în 

Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

• CAPITOLUL I - Dispoziţii generale; 

• CAPITOLUL II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor  

- secţiunea 1 - obligaţii generale; 

-    secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 

utilizatorului şi salariatului;  

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual. 

4. OMEN nr. 5447/31.08.2020 privindRegulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

5. Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale. 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- 22 decembrie: data limită pentru depunerea dosarelor; 

o bibliotecar: 

- 06 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 

- 07 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu. 

o secretar: 

- 06 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 

- 07 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu. 

o muncitor: 

- 06 ianuarie 2022, ora 10.00: proba practică; 

- 07 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu. 



o îngrijitor: 

- 06 ianuarie 2022, ora 10.00: proba practică; 

- 07 ianuarie 2022, ora 10.00: proba interviu. 

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. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 

instituției publice organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 

candidează; 

6. adeverință 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 unitățile sanitare 

abilitate; 

7. curriculum vitae. 



Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu 

are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, 

acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de 

muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în 

original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile 

accesând http://scoala2-bucuresti.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la Școala 

Gimnazială Nr.2, cu sediul în București, Str. Lacul Bucura, nr. 14, sectorul 

5, telefon 021/4501192. 

 


