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ANUNŢ CONCURS POST ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 

 

     Grădinița cu Program Prelungit “Bambi” cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. 

Moților, nr. 58, jud. Cluj  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual 

aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul 

instituţiei. 

Denumirea postului-   1  post ÎNGRIJITOR, 

 -post nou creat contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: GENERALE 

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-NU NECESITĂ 

 

Atribuţii principale ale postului:  

- cunoașterea activității interne a unității 

-realizarea activităţilor de curățenie 

-realizarea activităților de îngrijire a preșcolarilor 

-comunicare şi relaţionare 

-managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

-contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii grădiniţei 

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului  

- participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare  

- punctual, serios și dispus pentru dezvoltarea individuală în specializare. 

- cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:  

- cunoştinţe din domeniul gastronomic; 

- cunoştinţe despre alimentaţia copiilor; 

- cunoştinţe despre legislaţia specifică grădiniţei; 

- Cunoştinţe privind modul de executare a sarcinilor: 

- Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară; 

- Spirit organizatoric;  

- Abilități de comunicare şi relaţionare;  

- Condiția fizică bună;  

- Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.  

 

      Candidații vor depune la secretariatul unității,  Grădinița cu program prelungit  „Bambi” 

Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 58,  până la data de   07.02.2019, ora   12,00  un dosar de concurs 

care va cuprinde următoarele documente: 
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- cerere  înscriere la concurs; 

- curriculum vitae – format european; 

- copie act identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea 

unor specializări; 

- copie carte de muncă/fila din registrul de evidență a angajaților sau adeverință care să ateste 

vechimea în muncă/specialitate; 

- adeverință medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului; 

-  declarație pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale; 

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul). 

 

Concursul va avea loc în data de 12.02.2019, la sediul Grădiniței cu P.P. Bambi Cluj-

Napoca din str. Moților, nr. 58. 

Candidații se vor prezenta  până la ora 8,30 la sediul mai sus menționat. 

Etapele desfășurării concursului: 

– 11.02.2019, ora 10:00;  

să în data de 12.02.2019, ora 09,00 ;  

–12.02.2019, ora 11,30;  

- 12.02.2019, ora 12,00;  

- 12.02.2019, ora 14,00;  

– 12.02.2019, între orele 14,00-16,00;  

rezultatelor finale – 13.02.2019, ora 10,00.  

 

Bibliografie:  

- Legea nr. 98/1994 –Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventilor la normele de igiena 

si sanatate publica;  

- Hotărârea nr. 924/11.08.2005 

- (Legea 319 din 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca) 

- ORDINUL Nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru 

ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor 

- ORDIN nr. 536/23.06.1997 privind aprobarea Normelor de igiena si a reecomandarilor privind 

mediul de viata al populatiei 

-  Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitățile sanitare 

 

Director,  

Goia Brîndușa-Delia 


