
ANUNȚ PUBLICITAR 

 

Gradinița nr. 206, cu sediul București, strada C-tin Disescu, nr.37, sector 1, organizează  în data 

de 24 iulie 2017, ora 09:00-proba scrisă și proba practică în data de 28 iulie 2017 ora 09:00, concurs de 

angajare pentru ocuparea a două posturi vacante pe perioadă nedeterminată, contractual de îngrijitor.  

 

 Candidații trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții generale: 

 

1. Are cetățenie română, cetățeni ai altor state membre ale UE sau a statelor aparținând spațiului 

economic European și domiciliul în România, cunoaște limba română, scris și vorbit. 

2. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

3. Are capacitate deplină de exercițiu 

4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale, eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate 

5. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs  

6. Nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea  justitiei, a unor fapte 

de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiții specifice: 

1. Studii generale sau medii 

2. Experiență ca îngrijitor în învățământul preșcolar  

3. Sociabilitate, responsabilitate, capacitate de lucru în echipă 

4. Rezistență la stres 

5. Cunoștințe tehnice de specialitate 

6. Cunoașterea îndatoririlor de serviciu ale personalului cu privire la regulile igienico-sanitare 

 

Dosarul de concurs se depune la sediul gradiniței din București, în str. C-tin Disescu, nr.37, sector 1, în 

zilele lucratoare, până pe data de 14.07.2017, între orele 10:00-11:00 și trebuie să cuprindă urmatoarele 

documente: 

1. Cererea de înscriere la concurs 

2. Copia actului de identitate 

3. Copiile diplomelor de studii  

4. Copie, conform cu originalul a carnetului de muncă, raport per salariat din revisal sau după caz, o 

adeverință care atestă vechimea în muncă  

5. Cazier judiciar 

6. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) 

7. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este apta pentru a lucra în specialitatea postului, 

eliberată cu cel mult 6 luni înaintea datei de înscriere la concurs. 

 

Bibliografia se găsește afisată la sediul Gradiniței nr. 206 din București, strada C-tin Disescu, 

nr.37, sector 1 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Gradinitei nr. 206  din București, strada C-tin 

Disescu, nr.37, sector 1, tel./fax 0212229287. Persoana de contact: Popescu Doinita, telefon: 0751259181 

 

Director  

Grigore Luana Florentina 

 

 

 

 


