
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 15 Sibiu 
Str. Gladiolelor nr.13 A 
Tel./Fax.0269/231627 
E-mail: 2radinita 15sibiu(iiyahoo.com 

ANUNŢ 

PENTRU ORGANIZARE CONCURS 
DE OCUPARE A POSTULUI (1 post nedidactic) DE 

iNGRIJITOR 
(NORMĂ iNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ) 

LA GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 SIBIU 

in conformitate cu precizările din HOTĂRÂREA GUVERNULU1 nr. 286/ 23.11.2011 
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar modificată i completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi a 0.M.E.N. nr. 
5.138/2014, Consiliul de administraţiei al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.15 Sibiu, anunţă 
organizarea in data de 16.02.2022, la ora 08:00, la sediul din Sibiu, str. Gladiolelor, Nr.15 Sibiu, 
a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului (1 post nedidactic) de 
iNGRIJITOR. 

Dosarele se depun la biroul administrativ în perioada 25.01.2022-07.02.2022, de luni pân'ă 
vineri, intre orele 09:00 — 12:00. 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii 
specifice şi condiţii generale: 

1. studii: medii. 
2. vechime: 1- 3 ani 

*Experienţa 1n domemiu constituie avantaj 

3. aptitudini şi abilităţi: 
abilităţi de comunicare şi lucru în echipă; 
relaţionare; 
capacitatea de efort şi abilităţi de manevrare a utilajelor cu care îşi desfăşoară activitatea; 
să aibă insuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, 
autocontrol; 

- disponibiliate de a lucra peste program in caz de nevoie. 
Condiţii generale: 

să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
să aibă abilităţi de lucru în echipă şi în două schimburi; 
să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate; 
să indeplinească condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 



să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţilor, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care Impiedică infăptuirea 

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; 
experienţa anterioară în domeniu,constituie un avantaj în departajare. 

Concursul va consta In: 

1. Evaluarea dosarelor: 08.02.2022-14.02.2022 

2. Probă scrisă (100 puncte) 

- data şi ora desfăşurării : 16.02.2022, ora 08:00; 
- locul desfăşur'ării: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.15 Sibiu 

3. Probă practică (100 puncte) 

- data şi ora desfăşurării : 16.02.2022, ora 13:00; 
- locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.15 Sibiu 

4. Interviu (100 puncte) 

- data şi ora desfăşurării: 16.02.2022, ora 14:00 
- locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.15 Sibiu 

5. Rezultat concurs: 17.02.2022, ora 15.00 

Nota: Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă este de 50 de puncte. 

Dosarele de candidatură se vor depune plină la data de 07.02.2022, ora 12:00 la Biroul 
Administrativ al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.15 Sibiu, persoana de contact Lazăr Valerica 
telefon: 0269/ 231627. 
Conţinutul dosarului: 

1.Cererea de participare la concurs 
2.Curriculum vitae: 
(original + copie) după documentele care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, documentele care atestă Indeplinirea condiţiilor specifice (original + copie); 
3.Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidaţii care depun la inscriere declaraţia pe 
propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

4.Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (fizică şi psihică) şi 

aptitudini de a lucra în colectivităţile de copii, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă 

starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

5.Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(original +copie); certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (după caz); 

6.Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, raport/salariat din revisal, sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în special itatea studiilor; 

7.Copii documente care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializării. 

Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (original copie). 
ex.Certificat absolvire curs de instruire privind insuşirea noţiunilor fundamentale de 

igienă) 



Bibliografie: 

Ordinul 1456/25.08.2020 — Norme de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 
instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 
Legea 319/2006 referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 
Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incediilor; 
Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual (Cap. II) 

Ordinul ME 5338 şi MS 1082 din 01.10.2021 pentru prevenireaîmbolnăvirii cu 
virusul SARS-COV-2. (cu modificările şi completările ulterioare) 

Calendarul desfăşurării concursului (la sediul de pe Str. Gladiolelor, Nr.13A): 

NR. 
CRT. 

ACTIVITĂTI DATA/ORA 

1. Publicarea anunţului 25.01.2022 
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la sediul 

de pe Str.Gladiolelor, Nr.13 A 
25.01.2022-07.02.2022, intre 
orele: 09:00-12:00 

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 08.02.2022-14.02.2022 
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.02.2022, ora 12:00 
5. Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor 15.02.2022 intre orele 12.00-

13.00 
6. Soluţionarea contestaţiilor şi Afişarea rezultatelor 15.02.2021, ora 15:00 
7. Susţinerea probei scrise 16.02.2022, ora 08:00 (2 ore) 
8. Afişarea rezultatelor in urma probei scrise 16.02.2022, ora 11:00 
9. Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 16.02.2022, intre orele 

11:00-12:00 
10. Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea 

rezultatelor 
16.02.2022, intre orele 
12:00-13:00 

11. Proba practică 16.02.2022, intre orele 
13:00-14.00 

12. Interviu 16.02.2022, ora 14:00 
1 3. Afisarea rezultatelor 17.02.2022, ora 10.00 

Depunerea contestaţiilor 17.02.2022, intre orele 
11:00-12:00 

14. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
finale 

17.02.2022, ora 15.00 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu şi la 
telefon 0269/231627. 


