GRADINIȚA NR.191
Str. Cozla, nr,1, Sector 3 Bucuresti
Tel /Fax 021.340.10.59/021.340.30.46 mail gradinita.191@s3.ismb.ro

Nr. 2199/08.11.2021

ANUNȚ CONCURS – Ocupare 1 post contractual vacant
ÎNGRIJITOARE
GRĂDINIȚA NR. 191, cu sediul în BUCUREȘTI, str. Cozla, nr.1, sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post
contractual vacant din compartimentul nedidactic – 1 post ÎNGRIJITOARE.

1. CONDIȚII

NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ
CONTRACTUALĂ VACANT SAU TEMPORAR VACANT:
Pentru ocuparea postului contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat
prin HG nr. 286/2011, 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 si 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
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției
contractuale vacante sunt:
•
•
•
•
•

Studii medii;
Cunoașterea normelor PSI și SSM;
Cunoaşterea şi respectarea condiţiilor igenico-sanitare;
Abilități pentru munca în echipă;
Disponibilitate la program flexibil.
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2. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE
CONCURS:
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare; Anexa 1
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția
publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; Anexa 2
f. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1), litera e), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Dosarul să conțină opis, fiecare filă să fie numerotată.Vor fi declarați „admis” pentru
ocuparea postului temporar vacant, candidații ce vor obține un punctaj final (calculate ca
medie a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu) de minim 50 de
puncte. Va fi declarat „admis” la proba scrisă, candidatul care a obținut un punctaj de minim
50 de puncte. Va fi declarat „admis” la proba practică, candidatul care a obținut un punctaj de
minim 50 de puncte. Va fi declarat „admis” la interviu, candidatul care a obținut un punctaj de
minim 50 de puncte.
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3. CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS:
Nr.
Crt.

Etapa desfăşurare concurs

Data/Perioada

1
2
3
4

Publicare anunţ
Inscrierea candidatilor la concurs
Selecţia dosarelor de concurs
Rezultatele selectarii dosarelor
admis/respins
Depunere contestaţie
Soluţionare contestaţie
Desfăşurare concurs – Probă scrisa
Desfăşurare concurs – Probă practica
Afișare rezultate
Depunere contestații
Afișare rezultate contestații
Desfăşurare concurs – - Interviu
Afișare rezultate
Depunere contestații
Afișare rezultate contestații
Afişare rezultate finale concurs

08.11.2021
08.11.2021- 19 11.2021
22.11.2021
22.11.2021

10.00-15.00
10.00
16.00

23.11.2021
24.11.2021
02.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
06.12.2021
06.12.2021
07.12.2021
08.12 .2021
09.12.2021

10.00-15.00
12.00
09.00
12.00
16.00
09.00-12.00
16.00
09 :00
12.00
10.00-15.00
16.00
12.00

5
6
7.
8.
9.
10.
7
8
9
10
11

ORA

TEMATICA CONCURS - post ÎNGRIJITOARE:
•
•
•
•

Reguli de efectuare a curățeniei în grădiniţă.
Metode de dezinsecție și dezinfecție;
Noțiuni fundamentale de igienă;
Securitate și sănătate în muncă și PSI.
BIBLIOGRAFIE

-

Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă cu modificările și
completările ulterioare
Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor cu modificările și
completările ulterioare
Curs igiena- extras- se solicita la unitate
ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din
unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

NOTĂ: Dosarele se vor depune la sediul unității – str.Cozla, nr. 1, sector 3, București. Relații
suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021 340 3046 / 021 340 10 59 sau e-mail:
gradinita.191@s3.ismb.ro.
DIRECTOR
DUMITRACHE RODICA

