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    Nr. 1632 / 21.07.2017 

               

ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT 

 

          Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de colț” cu sediul în localitatea Brad, 

strada Horia, nr. 25-27, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție: 

- 1.00 post îngrijitor grupă învățământ preșcolar; 

  

Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

- cerere adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare; 

- copia actului de identitate, copia certificatului de naştere şi de căsătorie; 

- copiile  documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

- copia carnetului de muncă şi adeverinţă care atestă vechimea în muncă; 

- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil pentru funcţia pe care candidează; 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 

de către medicul de familie; 

- recomandare de la ultimul loc de muncă; 

- curriculum vitae – model european. 

   Dosarele se depun în perioada 02.08.2017-16.08.2017 între orele 08,00-16,00 

la secretariatul Grădiniței cu Program Prelungit ”Floare de colț” Brad. 

 

Condiţii generale de ocupare a postului: 

- Are cetățenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

-  Cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 

- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- Are capacitate deplină de exerciţiu; 

- Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

- Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
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împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului: 

- cunoştinţe privind activitatea specifică unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- condiții de studii: cel puțin absolvirea învământului general obligatoriu sau a unui 

liceu, cu diplomă de bacalaureat (studii medii). 

- cerințe în conformitate cu fișa postului.  

 

 

Susţinerea probelor de concurs : 

- afişarea rezultatelor în urma verificării dosarelor –  17.08.2017 ora 14,00; 

- probă scrisă – 24.08.2017 ora 09,00; 

- probă practică – 24.08.2017 ora 11,30; 

- interviu – 24.08.2017 ora 14,30. 

Probele se vor desfăşura în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit ”Floare de 

colț” Brad. 

 

Tematică îngrijitor grupă învățământ preșcolar: 

1. Rolul/atribuțiile îngrijitoarei în grădinița cu program prelungit; 

2. Norme igienice și specifice privind efectuarea igienizării spațiilor școlare; 

3. Efectuarea  curățeniei tuturor spatiilor unității școlare; 

4. Echipamente și materiale folosite în procesul de efectuare a curățeniei; 

5. Obligațiile și responsabilitățile lucrătorului  pe linia securității  și sănătății în 

muncă  și PSI; 

 

Bibliografia: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, Art. 27-28; 

- Ordinul 1955/18.10.1995 privind normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea și instruirea copiilor și tinerilor, Art. 13, 14, 15, 20, 30; 

- Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările 

ulterioare; 

  CAP. IV – Obligațiile lucrătorilor 

  CAP V – Supravegherea sănătății 

  CAP VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea 

evenimentelor 

  CAP VII – Grupuri sensibile la riscuri 

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul 
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Oficial nr.633/ 21.07. 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

      CAP I – Dispoziții generale   

      CAP II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor 

Sectiunea 1-Obligatii generale 

Sectiunea a 6-a -Obligatiile salariatului 

- Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual; 

- Legea 53 / 2003 actualizată – Codul muncii ,,răspunderea disciplinară”  (art.247 – 

art.252); 

- Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector învățământ preuniversitar  

preuniversitar, înregistrat la MEN cu nr.8347/20.02.2017 și la MMJS-DDS cu nr. 

78/22.02.2017,  Art. 23, 28, 29, 30, 31, 62. 

 

Proba scrisă: 

- proba scrisă constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în vederea 

ocupării postului vacant pentru care candidează 

- proba scrisă se desfășoară pe baza unor teste grilă și subiecte deschise stabilite de 

comisia de concurs. Durata probei este de 1 oră. 

 

Proba practică: 

- proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși 

la proba scrisă 

- proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului 

în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. 

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, 

care va include următoarele criterii de evaluare: 

- capacitatea de adaptare; 

- capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

- îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 

- capacitatea de comunicare; 

- capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei 

practice. 

 

Proba interviu: 

- proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați 

admiși la proba practică 

- în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare: 

- abilităţi şi cunoştinţe impuse de post; 

- capacitate de analiză şi sinteză; 

- motivaţia candidatului; 
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- comportamentul în situaţii de criză; 

- iniţiativă şi creativitate. 

 

Notă: 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă/proba practică/interviu candidaţii care au 

obţinut minim 50 puncte din maximul de 100 puncte/probă. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la 

proba scrisă/proba practică/interviu. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respectiv 

interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de  cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data 

afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest 

drept.  

 

Director, 

Prof. Ana Aurelia 
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI DE OCUPARE  

A  POSTULUI  VACANT 

 

Etapa de concurs Data/Perioada Locul de desfăşurare  

Depunere dosare pentru 

înscrierea la concurs 

02.08.2017-16.08.2017 

între orele 08,00-16,00 

Secretariatul  Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Evaluarea dosarelor 17.08.2017 La sediul  Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Afişarea rezultatelor în urma 

evaluării 

17.08.2017 

Ora 14,00 

La sediul Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Depunerea contestaţiilor 17.08.2017 

Ora 14,00-15,00 

La sediul Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Afişarea rezultatelor în urma 

contestaţiilor  

17.08.2017 

Ora 16,00 

La sediul  Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Probe concurs 

- proba scrisă 

- proba practică 

- interviu 

24.08.2017 ora 09.00 

24.08.2017 ora 11,30 

24.08.2017 ora 14,30 

La sediul  Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Depunere contestaţii 

- proba scrisă 

- proba practică 

- interviu 

24.08.2017 ora 11,00-

11,30 

24.08.2017 ora 14,00-

14,30 

24.08.2017 ora 16,00-

16,30 

La sediul  Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Afisarea rezultatelor  

- proba scrisă 

- proba practică 

- interviu 

24.08.2017 ora 11.00 

24.08.2017 ora 14,00 

24.08.2017 ora 16,00 

La sediul Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad  

Afişarea rezultatelor în urma  La sediul  Grădiniței cu 
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contestaţiilor 

- proba scrisă 

- proba practică 

- interviu 

24.08.2017 ora 11.30 

24.08.2017 ora 14,30 

25.08.2017 ora 10,00 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

Afişarea rezultatelor finale 25.08.2017 ora 10,00 La sediul  Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Floare 

de colț” Brad 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Ana Aurelia 


