GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE
Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de INGRIJITOR
I M, 1 normă, durată nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, având în vedere:
Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014.
Concursul se organizează în data de 25.09.2017, ora 09.00 la sediul instituţiei Satu
Mare, Aleea Târnavei Nr. 18.
Dosarele se pun 01.09 – 11.09.2017 la sediul instituţiei.
 Proba scrisa 25.09.2017 ora 09.00
 Proba interviu 26.09.2017 ora 09.00
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă DE INGRIJITOR I M.
 Absolvent cu studii medii;
 Vechime în activitate - minim 2 ani.
Relații suplimentare se pot obține la sediul unitatii unității, telefon: 0361-804852.
1.Condiţii generale de ocupare a postului:
Are cetăţenia română, şi cu domiciliul în România;
Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
Are vârsta minimă 18 ani;
Are capacitatea deplină de exerciţiu;
Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;
f. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care 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 reabilitare.
a.
b.
c.
d.
e.

2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată,
cu normă întreagă DE INGRIJITOR I M.
a. Absolvent cu studii medii;
b. Vechime în activitate - minim 2 ani;
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TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
Proba scrisă – 100 puncte
 Interviu – 100 puncte
 Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la prima probă (lucrare scrisă)
nu pot participa la cea de-a doua probă (interviu).
Punctajul final se calculează ca medie artimetică a puntajelor obţinute la proba
scrisă şi interviu.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.


Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse in
perioada 01.09.2017 – 11.09.2017, intre orele 10.00 – 12.00, la sediul unitatii de
invatamant.
Dosarul va cuprinde;
a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei, de la secretariatul
unitatii;
b. copia actului de identitate;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
d. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, raport REVISAL, sau, după
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în meserie;
e. cazier judiciar
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, pentru a
muncii cu copiii, eliberată cu cel mult 6 luni anterior desfăşurării concursului de
către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin
documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de
către Comisia de concurs în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor.
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Bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitor I M:
- Fisa postului personalului nedidactic (didactic auxiliar) din Regulamentul de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, conform Legii
Educatiei Nr.1/2011;
- Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
- Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
-Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
Aprobat
Director
SUPURAN GABRIELA IOANA
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