
 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant 

Asistent social - post didactic auxiliar SEOSP - CJRAE 

 

  BIBLIOGRAFIE 

 

-  Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările  și completările ulterioare; 

- O.M.Ed.C. nr.5555/2011 privind aprobarea  Regulamentului de organizare ș i  

funcționare a Centrelor județene/al municipiului București de Resurse ș i 

Asistență Educațională  și a Regulamentelor - cadru ale instituțiilor din subordine; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016. 

- OMENCS nr. 5805/23.11.2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea 

și intervenția integrată în vederea integrării copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau 

cerințe educative speciale 

- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

 

TEMATICA 

 la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social - post didactic 

auxiliar 

 

1. Asistentul social al SEOSP Suceava -  fișa postului.  

2. Legislație în domeniul protecției copilului  și familiei. 

3. Legislație in domeniul învățământului. 



 

Calendarul de desfășurare a examenului: 

 

Înscrierea la concurs  se face la sediul Centrului Județean de Resurse  ș i Asistență 

Educațională Str. Calea Unirii 7 - 9, Suceava ( incinta CSEI Suceava), compartimentul 

secretariat. 

Informații suplimentare, actele necesare pentru înscriere ș i bibliografia se pot 

obține de la Centrul Județean de Resurse ș i Asistență Educațională Suceava, telefon: 

0230/516098, persoana de contact este doamna Narcisa Cîmpan . 

Dosarul de examen se depune la sediul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Suceava, la compartimentul secretariat, în intervalul 22.09 

2017- 03.10.2017. 

Pe data de 04.10.2017 se va afișa lista dosarelor selectate pentru a participa la 

concurs.. 

Concursul se va organiza la sediul Centrului Județean de Resurse  și Asistență 

Educațională Suceava, după cum urmează: 

Proba scrisă (3 ore) se va desfășura  în data de 16.10.2017 în intervalul  orar   

8,00 - 11,00 la sediul unității.  

Interviul se va desfășura în data de 16.10.2017 în intervalul orar 14,00-16,00 la 

sediul unității. 

Rezultatul final se va afișa în data de 17.10.2017, ora 14,00, la avizierul unității  

C.J.R.A.E. Suceava. 

Eventualele contestații se vor depune la sediul unității în data de 18.10.2017 la 

secretariat până la ora 16,00. 

Rezultatul contestației se va soluționa  ș i va  fi afișat la avizierul unității   

C.J.R.A.E. Suceava, în data de 19.10.2017, ora 14,30. 
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