
 

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS 
 

 Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Nr.1, cu sediul în Sibiu, str. Filarmonicii, nr.18, tel. 0269-210307 anunţă 

organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent social 

principal. 

 

Concursul va cuprinde următoarele probe: 

- probă scrisă 

- probă practică pentru verificarea competențelor de utilizare a PC-ului 

- interviu 
 

Grafic concurs: Data  Ora  

1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii 10-21 aprilie 2017 9-15 

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere 24 aprilie 2017 9 

3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de înscriere 
24-25 aprilie 2017 9-15 

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 26 aprilie 2017 9 

5. Proba scrisă 27 aprilie 2017 9-12 

Afişarea rezultatelor 28 aprilie 2017 9 

Depunerea contestaţiilor 28-02 mai 2017 9-14 

Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă 03 mai 2017 11 

6. Proba practică 04 mai 2017 9 

7. Interviu 04 mai 2017 12 

Afişarea rezultatelor la proba practică și interviu 04 mai 2017 14 

Depunerea contestaţiilor la proba practică și/ sau 

interviu 
05-08 mai 2017 9-17 

Afişarea rezultatelor finale la proba practică și interviu 9 mai 2017 12 

8. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 9 mai 2017 13 
 

Condiţii de înscriere la concurs: 

- absolvent cu diplomă al învăţământului superior – asistență socială, cu o 

vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani 



Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) 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; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii (studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă, în domeniul asistenței sociale, cu o 

vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani) 

g) nu a fost condamnată 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: 

 vechime pe post de asistent social în domeniul învățământului 

special/ protecției copilului/ protecției copiilor cu dizabilități, 

minim 5 ani 

 treaptă de competență asistent social principal 

 cunoştinţe foarte bune de operare PC (Office – Excell, Word, 

Power Point, cautare pe Internet, poșta electronică, etc) 



Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

 

a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului CSEI Nr.1 Sibiu; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, dupa caz; 

c) copiile documentelor care să ateste specializarea în domeniul asistenței 

sociale 

d) copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice: 

 adeverință vechime pe post de asistent social în domeniul 

învățământului special/ protecției copilului/ protecției copiilor cu 

dizabilități, minim 5 ani 

 dovadă de la CNASR - treaptă de competență asistent social 

principal 

e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o 

adeverință care sa ateste vechimea în muncă, în profesie (asistent social) 

și/ sau în specialitatea studiilor; 

f) cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția de asistent social; 

g) adeverința 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; 

h) curriculum vitae – format European; 

 

Nota: actele prevăzute la punctele b), c), d) şi e) vor fi prezentate şi în 

original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 

Regulamentul – 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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  



BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de asistent social 

1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

2. LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului cu modificările si completările ulterioare  

3. LEGEA nr. 292/ 2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările si completările 

ulterioare 

4. LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare . 

HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările 

ulterioare 

5. ORDIN nr. 5079/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

6. HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 

protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din 

cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat 

7. HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de 

cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

8. ORDIN Nr.5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de 

resurse si asistenta educationala - Anexa Nr. 3 Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă 

9. ORDIN Nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat  

10. ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru 

evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în 

grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale 

11. ORDIN nr. 6.134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

 

Director, 

Prof. RODICA FĂGEŢAN 


