
 
 

Vizat, 

Director CJRAE Brașov 

Prof. Tața Daniel 

Nr.  166  / 16.01.2023 

ANUNȚ 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu sediul în BRAȘOV, str. 

Aurel Vlaicu nr. 26bis, județul BRAȘOV, organizează concurs, pentru ocuparea următorului 

post contractual - ASISTENT SOCIAL – post vacant pe perioadă nedeterminată. 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, conform HG 1336/2022,art.15, persoana 

care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si 

(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

   a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui 

stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei 

Elvetiene; 

   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe 

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

   e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii 

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

   f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii 

nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, 

infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o 

persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care 

candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 

   g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului 

de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a 

folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a 

interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii; 

   h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind 

Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 

76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, 

cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h). 



 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

nivelul studiilor – studii superioare, în asistență socială; 

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este necesar 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

17.01.2023 - 08.02.2023, ora 12:00, depunere dosare; 

08.02.2023 - Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor 

14.02.2023, ora 9:00, proba scrisă; 

15.02.2023, ora 12.00-16.00, proba practică; 

20.02.2023, ora 08.00-12:00, proba interviu; 

22.02.2023, ora 12:00, afişarea rezultatului final al concursului 

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

următoarele documente: 

   a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2; 

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

legii, aflate in termen de valabilitate; 

   c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat 

schimbarea de nume, dupa caz; 

   d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea 

conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

   e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului; 

   f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

   g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de 

catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului; 

   h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis 

infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile 

ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, 

sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate 

presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte 

categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea 

psihologica a unei persoane; 



 
   i) curriculum vitae, model comun european.Adeverința care atestă starea de sănătate 

conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea. 

BIBLIOGRAFIE: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5555/2011  pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

municipiului București de resurse și asistență educațională; 

• Ordin 5805/23.11.2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării 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 educaționale speciale;  

• H.G. nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de 

învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de 

învățământ special și special integrat; 

• ORDIN nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă; 

• ORDIN nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a învățământului special și special integrat; 

• ORDIN nr. 5.086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea 

la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale; 

• PROCEDURA DE SISTEM – Privind managementul de caz pentru copii cu CES 

orientați școlar și profesional. 

 

TEMATICĂ: 

➢  OMECTS nr. 5555/2011: 



 
      Art. 9 - Responsabilitățile CJRAE/ CMBRAE 

➢  LEGE nr. 466/2004: 

     Capitolul III – Principii etice; 

➢  OMENCS nr. 5805/2016: 

      Capitolul II – Cadrul general privind funcționarea, dizabilitatea și CES la copii; 

            Art. 52 secțiunea a 7-a – Organizarea și funcționarea COSP; 

            Anexa nr. 13, Anexa nr. 19. 

➢ ORDIN nr. 5574/07.10.2011: 

             Capitolul II – Organizarea serviciilor educaționale de sprijin; 

➢ ORDIN nr. 5573/07.10.2011: 

      Capitolul I – Prevederi generale; 

      Capitolul III – Scopul, specificul și obiectivele învățământului special și special 

integrat; 

              Capitolul VIII - Orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor cu CES. 

➢    ORDIN nr. 5.086/2016: 

              Capitolul II – Școlarizarea la domiciliu;  

➢ PROCEDURA DE SISTEM – Privind managementul de caz pentru copii cu CES 

orientați școlar și profesional: 

           Scopul procedurii; 

           Domeniul de aplicare 

           Modul de lucru: identificare și evaluarea inițială a cazurilor de copii /elevi cu 

CES la nivelul unitaților de învățământ. 

 

Concursul va consta in următoarele etape: 

a) Selecția dosarelor; 

b) Proba scrisă; 

c) Proba practică; 

d) Interviu. 

 

Punctajul final se calculează ca sumă a punctajelor obținute la fiecare probă.  

Sunt declaraţi admişi la fiecare probă (proba scrisă, practică şi interviu) candidaţii care au 

obţinut minimum 50 de puncte din 100. 

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj final, prin însumarea 

punctajului de la fiecare probă susţinută, dar nu mai puţin de 50 de puncte la fiecare probă. 

 

Depunerea dosarelor va avea loc la sediul CJRAE Brașov din strada Aurel Vlaicu nr. 26bis. 

La acelaşi sediu se vor depune contestaţiile la rezultatul selecţiei şi afişarea rezultatului 

selecţiei. 

Proba scrisă, proba practică şi interviul se vor desfăşura la CJRAE Brașov din strada Aurel 

Vlaicu nr. 26bis. La sediul CJRAE Brașov din strada Aurel Vlaicu nr. 26bis se vor depune 



 
contestaţiile la rezultatele probelor scrisă,practică și interviu precum şi afişarea rezultatelor 

probelor de concurs. 

Rezultatele finale se vor afişa la sediul CJRAE Brașov și pe site-ul instituției cjraebrasov.ro. 

 

B. Conținutul și evaluarea probelor 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

probă 

Timp Criterii de evaluare Punctaj 

1 Selecție dosare  Dosare complete Admis/Respins 

2 Proba scrisă 120 min Lucrare scrisa 
100 de puncte 

 

3 Proba practică 60 min 

Sarcini de lucru: 

a) cunoștințe PC, WORD, EXCEL; 

b) întocmire/completare documente 

specifice; 

100 de puncte  

 

4 Interviu 20 min 

Întrebări: 

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție; 

b) Capacitatea de analiză și sinteză; 

c) Disponibilitatea la timp de lucru 

prelungit. 

100 de puncte 

80p 

15p 

5p 

 

 

 

 

Graficul de desfășurare a concursului 

 

Nr. 

crt. 

Termen de 

realizare 

Ora Descrierea activităţii Modalitate de 

realizare 

Cadrul 

legislativ 

1 17.01.2023 
 

Publicarea anunţului de concurs 
pe site-ul CJRAE 

Brașov 

H.G. 

1336/2022 

2 
17.01.2023-

08.02.2023  

8.00-14.00 

Înscrierea candidaţilor 

Depunerea 

dosarelor de 

înscriere la 

concurs la sediul 

CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 



 

3 08.02.2023 

16.00 

Afişarea rezultatului selecţiei 

dosarelor 

Afişare la sediul 

CJRAE* şi pe site-

ul CJRAE cu 

menţiunea 

„Admis” sau 

„Respins” 

H.G. 

1336/2022 

4 13.02.2023 

08.00-12.00 Formularea de contestaţii cu 

privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor 

Candidaţii,în scris,  

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

5 13.02.2023 

12.00-16.00 Soluţionarea contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul 

selecţiei dosarelor și afișarea 

rezultatului final 

Comisia de 

contestații, în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

6 14.02.2023 

09.00-12.00 

Proba scrisă 

Candidaţii 

declaraţi admişi la 

selecţia dosarelor, 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

7 14.02.2023 

16.00 
Afişarea rezultatelor la proba 

scrisă 

Comisia de 

concurs afişează la 

sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

8 15.02.2023 

08.00-12.00 Depunerea contestaţiilor cu 

privire la rezultatul probei 

scrise 

Candidaţii,în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

9 15.02.2023 

12.00-16.00 Soluţionarea contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul 

probei scrise 

Comisia de 

contestații, în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

10 15.02.2023 
12.00-16.00 

Proba practică 
Candidaţii, la 

sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

11 15.02.2023 

16.00 
Afişarea rezultatelor la proba 

practică 

Comisia de 

concurs afişează la 

sediul CJRAE*  

H.G. 

1336/2022 

12 16.02.2023 

08.00-12.00 Formularea de contestaţii cu 

privire la rezultatul probei 

practice 

Candidaţii,în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

13 16.02.2023 

12.00-16.00 Soluţionarea contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul 

probei practice 

Comisia de 

contestații, în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 



 

14 20.02.2023 

08.00-12.00 

Interviu 

Comisia de 

concurs, în baza 

planului 

interviului, la 

sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

15 20.02.2023 

12.00-16.00 
Afişarea rezultatului probei 

interviu 

Comisia de 

concurs, în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

16 21.02.2023 

08.00-12.00 Formularea de contestaţii cu 

privire la rezultatul probei 

interviu 

Candidaţii,în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

17 21.02.2023 

12.00-16.00 Soluţionarea contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul 

probei practice  

Comisia de 

contestații, în scris 

la sediul CJRAE* 

H.G. 

1336/2022 

18 22.02.2023 

12.00 

Afişarea rezultatului final al 

concursului 

Comisia de 

concurs afişează  

rezultatul final la 

sediul CJRAE*, pe 

site-ul CJRAE  

H.G. 

1336/2022 

 

*sediul CJRAE: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, str. Aurel 

Vlaicu nr. 26bis, municipiul Brașov,jud.Brașov. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 26bis, județul BRAȘOV, tel. 0368008166, e-

mail:cjraebvro@yahoo.com sau pe site: www.cjraebrasov.ro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA Nr. 2 

  

  

Formular de inscriere 

  

  

 

   Autoritatea sau institutia publica: 

   Functia solicitata: 

   Data organizarii concursului, proba scrisa si/sau proba practica, dupa 

caz: 

   Numele si prenumele candidatului: 

   Datele de contact ale candidatului (Se utilizeaza pentru comunicarea cu 

privire la concurs.): 

   Adresa: 

   E-mail: 

   Telefon: 

   Persoane de contact pentru recomandari: 

 

 

Numele si prenumele Institutia Functia Numarul de telefon 
        
  

   Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

   Mentionez ca am luat cunostinta de conditiile de desfasurare a 

concursului. 

   Cunoscand prevederile art. 4 pct. 2 si 11 si art. 6 alin. (1) lit. a) 

din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor), in ceea ce priveste 

consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

declar urmatoarele: 

   □ Imi exprim consimtamantul  

   □ Nu imi exprim consimtamantul cu privire la transmiterea informatiilor 

si documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare indeplinirii 

atributiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de 

solutionare a contestatiilor si ale secretarului, in format electronic. 

   □ Imi exprim consimtamantul  

   □ Nu imi exprim consimtamantul ca institutia organizatoare a concursului 

sa solicite organelor abilitate in conditiile legii certificatul de 

integritate comportamentala pentru candidatii inscrisi pentru posturile din 

cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si 

din orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune 

contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau 

alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica 

sau evaluarea psihologica a unei persoane, cunoscand ca pot reveni oricand 

asupra consimtamantului acordat prin prezentul formular. 

   □ Imi exprim consimtamantul  

 Nu imi exprim consimtamantul ca institutia organizatoare a 
concursului sa solicite organelor abilitate in conditiile legii extrasul de 

pe cazierul judiciar cu scopul angajarii, cunoscand ca pot reveni oricand 

asupra consimtamantului acordat prin prezentul formular. 

   Declar pe propria raspundere ca in perioada lucrata nu mi s-a aplicat 



 
nicio sanctiune disciplinara/mi s-a aplicat sanctiunea disciplinara 

................................. . 

   Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul 

penal cu privire la falsul in declaratii, ca datele furnizate in acest 

formular sunt adevarate. 

  

  

   Data: 

   Semnatura: 
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