
 

Centru  Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca  

ORGANIZEAZĂ CONCURS în data de 31 ianuarie 2018 ora 09,00 

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

     pentru ocuparea pe prioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante,  

astfel: 

     • 1 post, Bibliotecar, grad profesional I, studii medii - 0,5 normă, perioadă nedeterminată: 

Condițiile necesare în vederea participării la concurs sunt: 

- Studii medii, conform art.250 din Legea nr.1/2011 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 3 ani 

Bibliografie: 

1. Legea Nr. 334 din 31 mai 2002- Republicată - Legea bibliotecilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

2. Legea Nr.53/2003 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii- republicată in Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.345 din 18 mai 2011 

3. Legea Nr.1/2011 din 5 ianuarie 2011- Legea educației naționale, republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

4. Legea Nr.319 din 14 iulie 2006- Legea securității și sănătății în muncă cu modificările 

și completările ulterioare 

5. Legea Nr.477 din 8 noimebrie 2004 - privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autoritățile și instituțiile publice 

6. Legea Nr.22 din 18 noimebrie 1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanții și răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau intituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

7. Ordinul Nr.5573 din 7 octombrie 2011- privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcționare a învățămîntului special si special integrat 

8. Ordinul Nr.5133 din 17 octombrie 1997- privind actualizarea instituțiilor aprobate 

prin Ordinul ministrului învățământului nr.39/1970 și a Circularei nr.40,045/1974, 

date în aplicarea Legii nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau intituțiilor publice 

9. Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 - pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elemnetelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii 

 



 

 

 

 

•  1 post, Muncitor III, studii medii - 1 normă, perioada nedeterminată 

 

Condițiile necesare în vederea participării la concurs sunt: 

 

- studii medii 

- vechime în domeniu necesar ocupării postului: 3 ani 

 

Bibliografie: 

 

1. Legea Nr.53/2003 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii- republicată în Monitorul 

Ofical al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011 

2. Legea Nr.1/2011 din 5 ianuarie 2011- Legea educației naționale, republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

3. Legea Nr.477 din 8 noiembrie 2004 - privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autoritățile si intituțiilor publice 

4.  Legea Nr.319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare 

5. Legea Nr. 40 din 9 martie 2010 - pentru modificarea și completarea Legii 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor 

 

•    1 post, Îngrijitor curățenie - 1 normă, perioadă nedeterminată 

Condițiile necesare în vederea participării la concurs sunt: 

-studii medii 

-certificat curs igienă 

-vechime în domeniu necesar ocupării postului: 3 ani 

 

                  Bibliografie: 

- Legea Nr.319/2006 privind protecția si sănătatea în muncă 

- Legea Nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din 

autoritățile și intituțiile publice 

 

 



 

 

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 si 

completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitatea deplină de exercițiu; 

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; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

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. 

 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 

• 15 ianuarie 2018, ora 14 data limita pentru depunerea dosarelor; 

• 31 ianuarie 2018, ora 09,00 - proba scrisă; 

• 31 ianuarie 2018, ora 12,00 - proba practică; 

• 31 ianuarie 2018, ora 13,00 - 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 contracual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 

înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 

următoarele documente: 

a)   Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 

b)   Formularul de înscriere (Se ridică de la secretariatul școlii); 

c)   Copia actului de identitate; 

d) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor documente care            

atestă efectuarea unor specializări/perfecționări; 

e) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau, extras REVISAL care să ateste 

vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor; 




