Str. Canta, nr. 3, Iași; 0232-250306; gradinitapp14@yahoo.com https://gradinitapp14is.ro/

Afișat astăzi, 13.11.2020

ANUNȚ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAȘI organizează CONCURS
pentru ocuparea 1 post vacant de îngrijitor
Postul face parte din categoria personal nedidactic – compartiment administrativ și se
încheie contract pe perioadă nedeterminată
CONCURSUL VA CONSTA ÎN:
➢ probă scrisă care constă în testarea cunostintelor teoretice ale candidaților
-

data și ora desfășurării 09.12.2020, ora 10.00

-

locul desfășurării Grădinița cu Program Prelungit NR. 14 Iași

➢ Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte
➢ PROBA interviu –11.12.2020, ora 10.00
➢ locul desfășurării Grădinița cu Program Prelungit NR. 14 Iași
➢ Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte
Pentru ocuparea postului vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii :
a.) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b.) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c.) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d.) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e.) să aibă 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.) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g.) să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţilor, 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.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la
concursul pentru ocuparea postului vacant mai sus menţionat sunt următoarele:
- studii: generale, minim 8 clase sau medii
- aptitudini şi abilităţi: abilităţi de lucru cu copiii; abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
vechime în muncă: experienţă în domeniu: minim 1 an
Documente necesare pentru inscrierea la concurs:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
b)copia actului de identitate
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală 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;
g)curriculum vitae;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare,
începand cu 16.11.2020, la adresa de email a Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 14 Iasi:
gradinitapp14@yahoo.com sau prin posta cu confirmare de primire la sediul Gradinitei cu
Program Prelungit Nr. 14 Iasi din Iasi, str. Canta, nr. 3, jud. Iasi.
TEMATICA/BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
•

Norme de igienă în unitățile de alimentatie publică

•

Legea 319/2006- a securității și sănătății în muncă

•

Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Calendarul de desfășurare a concursului:
data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 27.11.2020, ora 14.00.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere: 2.12.2020, ora 14.
Contestatatie rezultate selectie dosare: 3.12.2020, ora 14.
Rezultate contestaţie selectie dosare: 4.12.2020, ora 14.
datele de desfășurare a probelor de concurs:
9.12.2020 ora 10.00, proba scrisa;
termenele în care se afișează rezultatele pentru proba scrisă: 09.12.2020, ora 15.00
Contestatatie rezultate probă scrisă se depun la 10.12.2020, pana ora 12.00
Rezultate contestatii proba scrisă: 10.12.2020, ora 15.00
11.12.2020, ora 10.00 proba:interviu
Rezultate interviu se afisează la data de 11.12.2020; ora 15
Contestatatie rezultate probă interviu: 14.12.2020, ora 12
Rezultate contestatii proba interviu, 14.12.2020, ora 15.00
Rezultatele finale: 15.12.2020.
Relaţii suplimentare la sediul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 14 Iasi , persoană de
contact Loredana Boclaci, telefon: 0232/ 250304.

Director,
Prof. Irina Ana Maria

