CENTRUL ŞCOLAR
PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
TÂRGU LĂPUŞ

Nr. 864 din 12.07.2017
Aprobat în şedinţa Consiliului Administraţie al
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş,
din data de 10.07.2017

ANUNŢ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
– INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ;
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE –
- COMPARTIMENTUL: PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată*) 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,
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş, anunţă scoaterea la concurs a unui post de
instructor de educaţie extraşcolară şi a unui post de supraveghetor de noapte pe perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă – 40 ore/săptămână.
Publicarea anunţului în:
1. Monitorul Oficial- în data de 13.07.2017
2. Ziarul ,,Graiul Maramureşului”, în data de 13.07.2017
3. Portalul: posturi.gov.ro.
4. Site-ul scolii http://cseitargulapus.wikispaces.com, în data de 13.07.2017
5. Sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş, în data de 13.07.2017
Concursul va avea loc în data de: 08.08.2017, ora 1000, la sediul Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
Termenul de depunere a dosarelor este: 04.08.2017, ora 1400, la secretariatul şcolii.
Relaţii la telefon: 0262384462 sau la sediul instituţiei: Târgu Lăpuş, Str. Piaţa Eroilor,
Nr.31, Jud. Maramureş.
Condiţii generale:
a) să fie cetăţean român, sau al altor state membre ale Uniunii Europene;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă domiciliul/reşedinţa în oraşul Târgu Lăpuş;
Târgu Lăpuş, Str. Piaţa Eroilor, nr. 31
Tel/fax 0262384462,
e-mail: cseitargulapus@yahoo.ro
http://cseitargulapus.wikispaces.com

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau medicul de medicina muncii;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnat/ă 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 i-ar face
incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale :
 studii: medii; (prezintă avantaj studiile superioare)
 vechime: minim 5 ani vechime în muncă (prezintă avantaj vechimea în domeniul educaţiei
speciale)
 abilităţi de relaţionare - comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 abilităţi de muncă în echipă;
 disponibilitate de lucru peste orele de program;
 să ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
 efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi
intelectuale şi a programului de lucru;
 cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;
- Să deţină cunoştinţe generale privind:
 activităţi extraşcolare specifice elevilor cu dizabilităţi;
 acordarea primului ajutor în caz de accidente;
 întreţinerea spaţiilor şi a obiectelor de inventar din internatul şcolar.
Etapele şi probele de concurs:
ETAPA I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
ETAPA a II-a - Proba scrisă - la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a
concursului.
ETAPA a III-a - Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a
concursului.
Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte.
Prezenţa la următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa
precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)].

Dosarul de concurs:
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
1. Opis.
2. Cererea de înscriere la concurs adresată directorului Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Târgu Lăpuş;
3. Copia actului de identitate.
4. 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.
5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor, în copie.
6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

7. Adeverinţă 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
unităţile sanitare abilitate.
Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

8. Curriculum vitae .
În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act
normativ, concursul se suspendă.

BIBLIOGRAFIE
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat
prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016.
 Regulamentul de ordine interioară al CSEI Târgu Lăpuş (cseitargulapus.wikispaces.com)
 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în muncă.
 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/ 2006, aprobate prin Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*).
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).
 Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi
tinerilor aprobate prin Ordinul nr. 1.955 din 18 octombrie 1995 (*actualizat*).
Tematica de concurs:
 Noţiuni generale din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi din Regulamentul de ordine interioară al CSEI Târgu Lăpuş.
 Noţiuni fundamentale de igienă.
 Reglementări privind securitatea muncii.
 Reglementări privind apararea împotriva incendiilor.
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Titlul
IV, Capitolul II.

PROBA SCRISĂ
Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării
postului vacant.
PROBA INTERVIULUI
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba
practică.
Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua
desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Depunerea dosarelor: 04.08.2017, ora 1400, la secretariatul şcolii.
Selecţia dosarelor : 04.08.2017.
Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 04.08.2017.
Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 07.08.2017, între orele 1000-1400, la
secretariatul şcolii
Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:
07.08.2017
Proba scrisă: 08.08.2017, ora 1000.
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 08.08.2017, ora 1300.
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 08.08.2017, între orele 1300-1400, la secretariatul şcolii.
Rezolvarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă:
08.08.2017, între orele 1400-1500.
Interviu: 08.08.2017, ora 1630.
Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 08.08.2017, ora 1700.
Depunerea contestaţiilor pentru interviu: 08.08.2017, între orele 1700-1720, la secretariatul şcolii.
Rezolvarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu:
08.08.2017, ora 1730.
Afisarea rezultatelor finale: 08.08.2017ora 1800.

Relaţii suplimentare la sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş,
Str. Piaţa Eroilor, nr. 31, Jud. Maramureş, telefon: 0262384462

Angajator:
Tip angajator:
Categoria postului:
Judeţ:
Tipul postului:
Compartimentul:
Nivelul postului:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş
Instituţii locale
Funcţie contractuală
Maramureş
Permanent
Personal didactic auxiliar
Funcţie de execuţie

AFIŞAT AZI, 13.07.2017
Director,
Prof. Vatavului Sorin

