
 
 

A N U N Ţ 
 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cu sediul în localitatea 
Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1 A, cod 210 205, judeţul Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de MEDIATOR ȘCOLAR în cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj. Postul este pe perioadă nedeterminată. 
CONCURSUL va avea loc în data de miercuri, 3 septembrie 2014, orele 9.00, la 
sediul instituţiei noastre din localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1 A, cod 210 205, 
judeţul Gorj. 
ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 
 Dosarul se depune în perioada 30 – 31 iulie 2014, între orele 9.00-12.00 la 
secretariatul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cu sediul în 
localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1 A, cod 210 205, judeţul Gorj. 
 Cererea de înscriere este tipizată şi va fi oferită de către secretariatul instituţiei 
noastre la data înscrierii.  Relaţii privind bibliografia, tematica de concurs şi înscrierea 
sunt afişate la sediul instituţiei noastre din localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1 A, cod 
210 205, judeţul Gorj și pe site-ul oficial al Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Gorj http://www.cjraegorj.ro, secțiunea ”Despre noi” / ”Posturi vacante”. 

Condiţii necesare pentru ocuparea postului: 
- studii medii; 
- experieță în sistemul de învățământ preuniversitar, 
- abilităţi de comunicare; 
- toate condițiile conform HG 286 / 23 martie 2011, art. 3; 
- nota minimă la concurs: 5.00 (50 puncte). 

 Acte necesare la dosar: 
- Cerere de înscriere la concurs (tipizată, care se primeşte la înscriere); 
- Diplomă bacalaureat și alte documente justificative – copie; 
- Act de identitate și certificat de naştere – copie; 
- Certificat de căsătorie, după caz – copie; 
- Carnet de muncă și / sau Revisal, după caz – copie; 
- Adeverinţă medicală – care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – 

eliberată de către medicul de familie; 
- Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz; 
- Curriculum Vitae; 
- Cazier judiciar. 

 

Director,       Secretar, 
Prof. Ion Elena      Mirela Plai - Pigui 
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 CONCURSUL din data de 3 septembrie 2014, pentru ocuparea postului de 
 MEDIATOR ȘCOLAR pe perioadă nedeterminată în cadrul Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj constă în: 

1. Susţinerea unei probe scrise de două ore, din tematica şi bibliografia anunţată; 
2. Susținerea unui interviu. 

 Tematica de concurs: 
• Responsabilităţile şi atribuţiile mediatorului şcolar; 

• Criteriile de identificare a unităţilor şcolare în care se impune furnizarea 

serviciilor de mediere şcolară; 

• Serviciile furnizate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională; 

• Evaluarea activităţii mediatorului şcolar; 

• Aspecte din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 privind postul de mediator 

şcolar; 

• Fişa de lucru a mediatorului şcolar în comunitate; 

• Alte intrumente specifice de lucru. 

  
Director,       Secretar, 
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BIBLIOGRAFIA 
privind concursul din data de 3 septembrie 2014, pentru ocuparea postului de 

MEDIATOR ȘCOLAR pe perioadă nedeterminată în cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj: 

 
1. Legea 1 / 5 ianuarie 2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. OMECTS nr. 5555 / 07 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi 
asistenţă educaţională; 

3. O.M.E.C.T. 1539 / 19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale 

mediatorului şcolar; 
4. Ghidul mediatorului (pentru comunităţi cu rromi), Gheorghe Sarău, Elena Radu, 

UNICEF Bucureşti; Vanemonde, 2011 
 

Director,       Secretar, 
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