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Nr. 622/21.09.2021
ANUNŢ
Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit „Fraţii Grimm” Sibiu, cu
sediul în Sibiu, str. Oituz nr. 27, nr.tel 0269447892, anunţă organizarea concursului pentru
ocuparea a 2 posturi vacante pe perioadă nedeterminată, 1 normă, de îngrijitoare, treapta
profesională I, (M,G).
În conformitate cu
HG 1027 / 11.11.2014 pentru modificarea și completarea
Regulamentului- cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriiilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice, a probat prin HG 286 / 2011;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească, conform art. 3 al Regulamentului- cadru aprobat prin HG 286 / 2011, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, următoarele:
I. Condiţii generale de înscriere la concurs:
-

Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
Cunoaşte limba română, 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
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.

II. Condiţii specifice de înscriere la concurs:
-

Aptă medical pentru postul de îngrijitoare;
Studii medii/ gimnaziale;
Abilități de relaționare- comunicare cu întreg personalul;
Abilități de muncă în echipă;

-

Disponibilitate la program flexibil;
Cunostințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;
Răspunde de inventarul încredințat;
Știe să folosească uneltele și materialele de muncă specifice postului;
Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și
responsabilităților din fișa postului;
Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și
intelectuale și a programului de lucru.

III. Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unităţii (dupa modelul afisat);
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. Copie acte studii, copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie;
5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. Adeverinţă medicală sau fişă de aptitudini 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 unităţile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului ( referinţe, fişă de evaluare
de la ultimul loc de muncă).
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor prevăzut la punctul 5., candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la punctele 2., 3., și 8 vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Probe de concurs:
1. Selecția dosarelor de înscriere – se notează cu admis/respins
2. Proba practică – maxim 100 de puncte
3. Interviu – maxim 100 de puncte
Notă:
Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu
au obținut minim 50 de puncte la proba practică din concurs nu pot participa la proba
interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă.

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.
IV. Graficul desfășurării concursului:
Etapa de concurs
Publicarea anunțului
Depunerea
dosarelor de
înscriere
Verificarea
și
validarea
dosarelor; afișarea rezultatelor
selecției
Depunerea contestațiilor

Data/perioada
21.09.2021
21.09.2021-04.10.2021
Ora 8:00 – 15:00
06.10.2021
Ora 12:00

06.10.2021
Ora 13:00-15:00
Afișarea rezultatelor după 06.10.2021
soluționarea contestațiilor
Ora 15:00
Proba practică
07.10.2021
Ora 11:30 – 13:30
Interviu
07.10.2021
Ora 14:00 – 15:00
Afișarea rezultatelor finale
07.10.2021
Ora 16:00
Depunerea contestațiilor
08.05.2021
Ora 08:00 – 12:00
Afișarea rezultatelor finale 11.10.2021
după contestații
Ora 9:00

Observații
AJOFM, site ISJ, web-site
La sediul unității
Comisia de examen
Avizier
La sediul unității
Avizier
La sediul unității
La sediul unității

Avizier
Sediul unității
Avizier

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, tel. 0269/447892; 0369/801031
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