
 

 
 

 

Nr. 210  din 27.01.2023 

 
ANUNȚ CONCURS 

 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ŞIMLEU SILVANIEI 

cu sediul în  Șimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu, nr. 19 ,  telefon: 0260678241, fax  

0260/678241, e-mail:  centrulscolar_simleu@yahoo.com 

 

organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate, apărute pe parcursul 

anului școlar 2022-2023: 

Nr.crt. Postul Nr. ore Statutul 

postului 

Viabilitate 

1.  Pregătire - Instruire 

practică (Textile/ 

Tricotaje și Confecții 

textile, finisaj) 

 

20 VACANT 31 August 2023 

 

Dosarele candidaților, se depun la sediul instituției, până la data de 02.02.2023, ora 

12:00. 

 

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe: 

Probă practică: în data de  03.02.2023, începând cu ora 10:00, la sediul unității C.S.E.I. Şimleu 

Silvaniei; 

Probă scrisă: la disciplina tehnologia tricoturilor și confecțiilor în data de 06.02.2023, ora 10:00, 

la sediul unității C.S.E.I. Simleu Silvaniei. 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

- atestat educaţie specială; 

- să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului; 

 

mailto:centrulscolar_simleu@yahoo.com


 

Documente necesare pentru completarea dosarului de înscriere la concurs: 

 

1) Opisul dosarului;  

2) Cerere scrisă, prin care se solicită înscrierea la concurs; 

3) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional; 

4) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice (dacă este cazul); 

5) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 

6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul; 

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 

8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de 

evidenţă a salariaţilor; 

9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

10) Cazier judiciar, nu mai vechi de 6 luni; 

11) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice şi nu am fost îndepărtat din  învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 

 

Dosarul, cuprinzând documentele așezate în ordinea solicitată, se vor depune la secretariatul 

unității, până la data de 02.02.2023, ora 12:00, într- un dosar de plastic cu șină. 

  

 

 

 

Director, 

prof. Pavel Florica-Adriana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șimleu Silvaniei, str. N. Bălcescu, nr.19, tel./fax: 0260678241, centrulscolar_simleu@yahoo.com, www.csei-

simleu.ro 

http://www.csei-simleu.ro/
http://www.csei-simleu.ro/


 

BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA DE SPECIALITATE: 

 

 

1. Coman D., Materii prime industriale pentru textile și pielărie, Editura Universităţii ”Lucian 

Blaga” din Sibiu, 2015.  

2. Grigoriu A., Coman D., Bazele finisării produselor textile, Editura Tehnopress , Iaşi, 2001  

3. Neagu, I. - Bazele tehnologiei confecţiilor - Note de curs;  

4.  Neagu, I. - Tehnologii de confecţionare a îmbrăcămintei, Editura Universităţii “Lucian 

Blaga”, Sibiu, 2000  

5.  Neagu, I. - Procese şi maşini în confecţii textile - Note de curs; 

6. Filipescu, E., Avadanei, D., Structura şi proiectarea confecţiilor textile - Îndrumar de 

laborator, Ed. Performantica, Iași, 2007; 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI DE CONCURS: 

 

1. Cosmovici A., "Psihologia şcolară", Editura Polirom, Iaşi, 1998 

2. Cucoş C., "Pedagogie generală", Editura Polirom, Iaşi, 2000 

3. Cerghit Ioan – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

4. Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi, 1998 

5. Gherguţ A., "Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere 

a gradelor didactice", Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2013 

 

 

 

 


