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CENTRUL $COLAR PENTRU EDUCATIE INCLLJZIVA
S1r. Aviator Bddescu, nr. 3-5. 4OOOI32. Clu.i-Napoca. Ronrinia
Tcl. O040 26+ 595.-398 : Fax: O04O ?64 43 l.-s60

'Yt,

Centrul $colar pentru Educafie Incluzivi, CIuj-Napoca

ORGANIZEAZL CONCURS in data de 13 noiembrie 2017 ora 9,00

La sediul din Cluj-Napoca, str.Aviator Bddescu nr.3-5

pentru ocuparea pe perioada nedeterminatd a unor funclii contractuale de executie vacante.
astfel:

o 1 post, Bitrliotecar, grad profesional I, studii medii - 0.5 normi, perioadd nedeterminati;

Condiliile necesare in vederea participdrii la concurs sunt:

- Studii meciii, conform art.250 din Legea nr.Il}}7i
- Vechime in specialitatea studiilor necesare ocupdrii postului: 3 ani

Bibliografie:
1. Legea Nr. 334 din 31 mai 2002- Republicatd - Legea bibliotecilor, cu mo,Jificarile Ei
completdrile ulterioare
2'I-egeaNr.53/2003 din24 ianuarie 2003 - Codul muncii - republicatdin Monitorul Oficial at
Romdniei, Partea I, nr. 315 din 18 mai 2011
3. LegeaNr. 1i2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaliei nalionale, republicatd cu modificdrile
qi completdrile ulterioare
4. Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006-Legea securitdtrii qi sinatalii in muncd, cu rnodificdrile Ei
completlrile ulterioare
5. Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 - privind Codul de conduitd a personalului contractual
din autoritdlile qi instituliile publice
6. Legea Nr. 22 din 18 noiembrie 1969-privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanlii gi
rdspunderea in legdturd cu gestionarea bunurilor agen{ilor economici, autoritatrilor sau
instituliilor publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
7. Ordinul Nr. 5573 din 7 octombrie 2011-privind aprobarea Regulamentului de organizare gi
funclionare a inv[ldmAntului special qi special integrat
8. Ordinul Nr. 5i33 din 17 octombrie 1997-privind actualizarea instrucfiunilor aprobate prin
Ordinul ministrului invdldmAntului nr. 3911970 qi a Circularei nr. 4A.04511974, date in aplicarea
Legii nr. 2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanlii gi raspuncierea in
legdturd cu gestionarea bunurilor agenlilor economici, autorit6lilor sau instituliilor publice
9. Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi
efectuarea inventarierii elementeior de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii
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o I post,Instructor in educafie extra$colari, debutant, studii medii - 1 norm6, perioadd
nedeterminati

Condiliile necesare in vederea participarii la concurs sunt:

- studii medii
- Vechime in specialitatea studiiior necesare ocupdrii postului: fbrd vechime

Bibliografie:
1. Legea Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 {<+* Codul muncii - republicatd in Monitorul
Oficial al Rontdniei, Partea I, nr. 315 din I8 mai 201I
2. Legea Nr. l/201 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educa{iei na{ionale, repubtricatf, cu modif,cdrile
;i completarile ulterioare
3. Legea Nr. 319 din l4 iulie 2006 - Legea securit[fii gi sanatalii in muncd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare
4.Legea Nr.477 din 8 noiembrie20A4 - privind Codul de conduit6 apersonalului contractual
din autoritdliie qi instituliiie pubiice
5. Ordinul Nr. 5573 din 7 octombrie 20lI - privind aprobarea Regulamentului de organizare qi

func{ionare a invdldmAntului special qi special integrat

o 1 post, Muncitor III, studii medii - I notm6, perioadd nedeterminatd

Condiliile necesare in vederea participarii la concurs sunt:

- studii medii
- Vechime in domeniu necesare ocupdrii postului: 3 ani

Bibliografie:
1. Legea Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii - repttblicatd tn Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea I, nr. 345 din lB mai 201l
2. Legea i.{r. i/20i i din 5 ianuarie 2Afi - Legea educaliei nalionaie, repubiicatd cu mociificlriie
qi completdrile ulterioare
3. LegeaNr..477 din 8 noiembrie 2004 - privind Codul de conduitd apersonalului contractual
din autoritdlile 9i institufiile publice
4. Legea Nr.. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitalii qi shnatdlii in muncd, cu n"rodificdrile ;i
completdrile ulterioare
5. Legea Nr. 40 din 9 martie 2010 - pentru modificarea gi compietarea '1.,1;g.ii 

r;1y, '3,tli:iitli
privind paza obiectivelor. bunurilor. valcrilor gi protec{ia persoanelor
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Pentru a ocupa un post contractual vacant sau tempora!' vacant candida{ii tretruie sl
indeplineasc[ urmitoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 286 din 23 martie zDll, cu modificirile si
completlrile ulterioare :

a) are cetdlenia romanA, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlinAnd Spafiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romanA, scris Ei vorbit;
c) are vdrsta minimd regiementatd de prevederile iegale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatl,pebaza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate:
f) indeplineEte condiliile de studii qi, dupd caz,de vechirne sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturi cu serviciul, care impiedicd
infbptuirea justiliei, de fals ori a unor f'apte de corupfie sau a unei infractiuni s[v6rqite cu
intenlie, care at face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excepfia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza confomr calendarului urmdtor;

o 03 noiembrie 2017: ora 15,00 data limitd pentru depunerea dosarelor;
o 13 noiembrie 2011 , ora 9,00 - proba scrisd;
o 13 noiembrie 2017, ora 12,00 - proba practicd;
o 13 noiembrie 2A17, ora 13,30-interviu;

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor functiilor contractuale $i a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs
candida{ii vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine urmitoarele documente:

a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducdtorului instituliei;
b) Formularul de inscriere(Se ridica de la secretariatul scolii):
c) Copia actului de identitate ;

d) Copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor documente care atestd
efbctuarea unor specializdri I perfectionari ;

e) Copia carnetului de munc6, conformi cu originalul, si/sau.extras REVISAL care sd

ateste vechimea in muncd gi/sau in specialitatea studiilor;
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0 Cazierui judiciar sau o declaratrie pe propria rdspundere ca nu are antecedente penale care
sd- I facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
Adeverinfd care sA ateste starea de sdndtate corespunzAtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre
unitdJile sanitare abilitate ;

DeclaraJia pe propria rdspundere sau adeverinla care sd ateste cd nu a des{bqurat activitAli
de poli{ie politica;
Declara{ia pe propria rdspundere cA nu a fost destituit dintr-o funclie publici sau nu i-a
?rrcetat contractul individual de munci pentru motive disciplinare in uitimii 7 anl
Recomandare de la ultimul loc de munc6:
Curriculum vitae;

In cazul in care candidatui depune o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente
penale" in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor. acesta are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai ffnziu pdnd la data
desfrgurdrii primei probe a concursuiui.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii qi carnetui de muncd sau., dupd caz,
adeverin{ele care atestd vechimea vor fi prezentate Ei in original in vederea verificdrii
conformitdlii copiilor cu acestea.

Relalii suplimentare se pot obline la sediul Centrului $colar pentru Educalie Incluzivd- Cluj-
Napoca, str. Aviator Bddescu, nr. 3-5, tei.0264-431560, depunerea dosarelor se poate face zilnic
intre orele 8,00-15,30 de luni pdni vineri la sediul Centrului $colar pentru Educalie lncluzivd
Cluj.

Publicat azi R$.oct.2017 la

. Sediui Centrului $colar pentru Educalie Incluzivd Cluj
r Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a III-a
o Portarul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail:posturi@gov.ro
o Site-ul CSEI Cluj: csei:cluji!?yahoo.com
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i)
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