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A N U N Ț 

 PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN 
GRAD/TREAPTĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 

 Având în vedere OMEN Nr.5138/15.12.2014, privind organizare și 
desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 
Bistrița anunţă organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în 
grad/treaptă a personalului contractual astfel: 

- două posturi contractuale de instructori animatori, grad I. 

În vederea participării la examenul de promovare în grad/ treaptă 
profesionale imediat superioare, candidaţii vor depune în perioada  02.02.2018 - 
05.02.2018, ora 9-14 la secretariatul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Nr.2, următoarele documente: 

 - cerere de înscriere la examenul de promovare aprobată de către şeful 
ierarhic; 

- adeverinţă care atestă vechimea în grad/treaptă profesională, din care se 
promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale, din 
ultimii 3 ani; 

- proba scrisă va avea loc în data de 15.02.2018, ora 9,00 la sediul 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2; 

- probă practică în data de 15.02.2018, ora 13,00. 
 

 



 

TEMATICĂ 

 Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 

 Drepturile copilului; 

  Educaţie, activităţi recreative şi culturale; 

 Problematica copilului cu cerinţe educative speciale; 

 Modalităţi şi tehnici de lucru în educarea şi petrecerea timpului liber a 
copilului cu ces; 

 Terapie educaţională; 

 Ludoterapie; 

 Formarea autonomiei personale şi sociale. 

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional instructor 
animator la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2: 

  

 Legea nr. 1/2011, privind legea educației naționale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr.447/2004, privind codul de conduită al personalului contractual 
din autorităţiile şi instituţiile publice; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Terapia educaţională integrată - Ionel Muşu, Aurel Taflan, Ed. Pro 
Humanitate, 1997; 

 ABC - ul animatorului; 
 Atribuţiile postului de instructor animator. 
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