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 GRĂDINIȚA NR. 231 ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE 

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE: 

SPĂLĂTOREASĂ. (1 post) 

 Concursul constă în 3 etape succesive, care vor fi desfășurate la sediul unității, după 

cum urmează: 

a. Selectarea dosarelor de înscriere – 02.12.2021  orele 10:00 

b. Proba  scrisă – 13.12.2021  orele 10:00 (punctaj minim 50 puncte- maxim 100 puncte) 

c. Interviul – 16.12.2021  orele 10:00 (punctaj minim 50 puncte - maxim 100 puncte) 

Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidaţii declarați admiși la etapa precedentă.  

POATE PARTICIPA LA CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEȘTE 

URMĂTOARELE CONDIȚII: 

I)  Condiții generale prevăzute de art. 3 H.G. 286/2011: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) 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; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii, și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs ; 

g) 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 ) Condiții specifice: 

a) nivelul studiilor: medii; 

b) vechime: nu necesită vechime 
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Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 29.11.2021, 

ora 12:00.  

Dosarele se depun  in zilele lucrătoare,  în intervalul orar: 10:00 - 12:00, la sediul  unității, 

din  Str. Codrii Neamțului nr. 68 sau online pe adresa de email gradinita.231@s3.ismb.ro.  

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs 

candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare, 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

specifice postului vizat, 

4. Copie conform cu originalul a  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să 

ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate, 

5. Recomandare de la ultimul loc de muncă, 

6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează,  

7. Certificat de integritate comportamentală, 

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  de 

către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, 

9. Copia certificatului de căsătorie - dacă este cazul, 

10. Curriculum vitae. 

 

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea sus menționată, într-un dosar cu șină 

care va fi înregistrat. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul 

în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării 

primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate (copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie , după 

caz) copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 

atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 

acestea. 
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Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de spălătoreasă: 

 

Tematica: 

➢ Norme privind activitatea de spălătorie pentru unitățile de învăţământ preșcolar. 

➢ Norme privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea 

➢ Norme privind sănătatea și securitatea în muncă 

Bibliografie: 

➢ Legea nr.1/2011,Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Norme PSI/2000 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ NORME DE IGIENĂ din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi 

recreerea copiilor şi tinerilor – 2020 – Ministerul Sănătății 

 

CALENDAR CONCURS : 

 

ETAPA CONCURS DATA ORA 

Depunere dosare de concurs 16.11.2021 – 29.11.2021 10:00 – 12:00 

Evaluarea dosarelor de concurs 02.12.2021 10:00 

Afișarea rezultatelor 03.12.2021 10:00 

Depunerea contestațiilor 03.12.2021 10:00 -12:00 

Afișare rezultate contestații 06.11.2021 12:00 

Proba scrisă 13.12.2021 10:00 

Afisare rezultate 13.12.2021 12:00 

Depunere contestații 14.12.2021 10:00 – 12:00 

Afișare rezultate contestații 15.12.2021 12:00 

Interviu 16.12.2021 10:00  

Afișare rezultate 16.12.2021 12:00 

Depunere contestații 17.12.2021 10:00-12:00 

Afișare rezultate contestații 20.12.2021 12:00 

Afișare rezultate finale 21.12.2021 10:00 

NOTA: Durata probei scrise este de o oră și a probei de interviu de 30 de minute. 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii din strada Codrii Neamțului nr. 68, Sector 

3, Tel.: 0314370742, între orele  10:00-12.00, în zilele lucrătoare. 

  

 

DIRECTOR, 

 

Ionescu Alina-Maria 

 


