
 

 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor: 

Mediator-școlar: 2 posturi, conform H.G. 286/23.03.2011, completată prin 

HG 1027/2014;  

 

Pentru ocuparea posturilor mentionate, 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 și completările ulterioare:  

a) are cetățenia română, cetățenie 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 capacitate 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. 

 

Condiții generale: 

- Absolvent de liceu, filieră vocaţională - specializare mediator şcolar sau absolvent 

al oricărui alt profil, urmat de un curs de formare profesională cu specializarea 

mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale; 

- Condiții de vechime: minim 3 ani în specialitate: mediere școlară. 

Condiții specifice postul nr. 1: 

- Cunoscător al limbii, culturii și problematicii comunităţii locale pentru care 

sunt necesare serviciile de mediere şcolară (comunitatea Școlii Gimnaziale 

Buciumeni, comuna Buciumeni și a Școlii Gimnaziale nr. 1 Munteni, comuna 

Munteni, județul Galați);  

- Cunostințe operare calculator (Microsoft Office: word, excel, power-point) 

Condiții specifice postul nr. 2: 

- Cunoscător al limbii, culturii și problematicii comunităţii locale pentru care 

sunt necesare serviciile de mediere şcolară (comunitatea Școlii Gimnaziale 

“Nicolae Bălcescu”, localitatea Tecuci, județul Galați);  

- Cunostințe operare calculator (Microsoft Office: word, excel, power-point) 

 

Dosarul de concurs va cuprinde: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI 

Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.55B, Galaţi,  
tel: 0236/311158, fax: 0236/411021, secretariat@cjrae-galati.ro 



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

după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului solicitat; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele, contractele individuale de munca care 

atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului). 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate (conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

g) curriculum vitae; 

h) recomandare ultimul loc de munca. 

i) certificat de integritate comportamentala, in conformitate cu prevederile Art.18 al Legii 

118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor; 

j) dovezi privind lucrul cu copiii sau contracte de voluntariat în unități școlare sau alte 

instituții în domeniul medierii-școlare/medierii comunitare sau activități didactice. 

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

Documentele menționate se îndosariază, în ordinea menționată, într-un dosar cu șina care va 

fi înregistrat la secretariat. 

 

Tematica pentru concurs: 

1. Problematica absenteismului și abandonului școlar; 

2. Comunicarea cu elevii, familia acestora și/sau persoanele din grupuri 

dezavantajate; 

3. Comunicarea cu instituțiile implicate în mediere școlară (sanitare, 

educative și de protecția copilului, instituții administrative/autorități locale, 

Poliție etc) 

4. Organizarea de programe suport pentru îmbunătățirea performanțelor 

școlare: programe de recuperare, programe de intervenție specializată, 

programe de tip “școala de după școală”;  

5. Realizarea de baze de date cu elevii/copiii aflați în risc de abandon școlar, 

monitorizare situații școlare și activitate extrașcolară; 

6. Monitorizarea copiilor de vârstă preșcolară din comunitate, de vârstă 

școlară din circumscripția școlară. Propuneri optime pentru recuperarea, 

facilitarea accesului la programe alternative;  

7. Integrarea elevilor/copiilor cu cerințe educaționale speciale în 

învățământul de masă; 



8. Condiții de înscriere în învățământul de masă (cursuri de zi, fără 

frecvență, programul “A doua șansă”);  

 

Bibliografie:  

1. Ordin nr. 1539/2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar; 

2. Ordin nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene de resurse și asistență educațională; 

3. Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale (Sectiunea a 3-a – Unitățile conexe ale 

învățământului preuniversitar); 

4. ORDIN   nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă", cu 

modificările și completarile ulterioare aduse prin Ordinul  nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017; 
5. ORDIN comun nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi 

şi/sau cerinţe educaţionale special; 

8. ORDIN  nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale. 

 

 

Calendarul și desfășurarea concursului: 

 

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la sediul 

CJRAE Galați până la data de 15.07.2022, ora 16.00. 

Concursul pentru ocuparea posturilor constă în: 

a). Selecția dosarelor de înscriere  

b). Proba scrisă (3 ore); 

c). Proba practică; 

d). Interviul. 

Se pot prezenta la etapa următoare numai candidații declarați admiși la etapele 

precedente. 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează (cu mențiunea admis sau 

respins însoțită, după caz, de motivul respingerii) la sediul CJRAE Galați – în termen de 2 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (și anume: ziua de 

18.07.2022, ora 16.00). 

Proba scrisă se va susține în data 25.07.2022, ora 10.00. Proba practică se va susține în 

data de 26.07.2022, ora 10.00. Rezultatele de la proba scrisă și proba practică se afișează la 

sediul CJRAE Galați în termen de 24 ore de la data susținerii  – anume în data de 26.07.2022 

(ora 13.00) respectiv 27.07.2022 (ora 14.00). 

Interviul se susține în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

practice – anume în data de 28.07.2022 (ora 10.00). Ora exactă de susținere a interviului se 

afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică. 

Comunicarea rezultatelor la interviu se face în termen de maxim 24 ore de la data 

susținerii acestuia. 



Pentru fiecare din cele 3 probe au fost stabilite 100 de puncte. Sunt declarați admiși 

numai cei care obțin minim 50 de puncte la fiecare proba (scrisă, practică și interviu). 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba 

practică și interviu. 

Dupa afișarea rezultatelor finale obținute, candidații nemultumiți pot depune 

contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării. 

 

 

Relații suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la telefon 0236/311158. 

 

 

Director CJRAE Galati, 

Psih. Bulai Diamanta 

 
 

 


