
ANUNŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL
„LUMEA COPILĂRIEI ” GURA HUMORULUI

Str.  SF. Mihail , Nr.28
Telefon: 0230/230817

organizează concurs pentru ocuparea postului de
 ½ normă îngrijitor 

cu contract de muncă pe perioadă determinată

Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 03.10.2018, ora 9,
- Proba practică în data de 03.10.2018 , ora 10.

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun 
la sediul unităţii până la data de 01.10.2018, ora 12.

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii.

DIRECTOR,
Prof. Hanek Rita Brighite



BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
 îngrijitor 

1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂ II I SĂNĂTĂ II ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU 
MODIFICĂRILE I COMPLETĂRILE ULTERIOARE,ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU 
– Cap.IV – Obliga iile lucrătorilor;țiile lucrătorilor;

2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI 
CONTRACTUAL DIN AUTORITĂ ILE I INSTITU IILE PUBLICE:ȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU 
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”
(ART.247 – ART.252)

4. CURĂ AREA I DEZINFEC IAȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU 

5. INSTRUC IUNI PROPRII DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU 
ÎNGRIJITOARE CURĂ ENIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU .
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ANUNŢ

Pentru înscrierea la concursul din data de 03.10.2018, în vederea ocupării postului 
de ½ normă  îngrijitor, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii:

 să fie cetăţean român;
 să nu fi suferit vreo condamnare;
 să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului ;
 să prezinte următoarele documente:

1. cerere de înscriere (tip), după modelul afişat;
2. copie xerox după cartea/buletinul de identitate;
3. copie xerox după actele de studii;
4. copie xerox după cartea de muncă;
5. cazierul în original;
6. recomandarea de la ultimul loc de muncă;
7. declaraţie pe proprie răspundere (după modelul afişat);
8. adeverinţă medicală, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a 

munci în postul de îngrijitor.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un 
dosar de plastic cu şină care va fi înregistrat la secretariat.

DIRECTOR,
Prof. Hanek Rita Brighite



MODEL DE CERERE DE ÎNSCRIERE 
LA CONCURSUL DIN DATA DE 03.10.2018

Doamna director,

Subsemnatul/subsemnata …………………….., 
domiciliat/domiciliată în comuna/oraşul ………………….., str. 
…………., nr. ….., bloc ….., sc. …, ap. …., telefon ……, vă rog să-
mi aprobaţi înscrierea la concursul din data de ……….., în vederea 
ocupării postului de …………………, la unitatea de 
învăţământ…………………… .

Menţionez că sunt absolvent/ absolventă………... 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………...

Anexez următoarele acte cerute pentru înscrierea la 
concurs:
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Data ……..                                        Semnătura ………



MODEL DE :
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul / subsemnata ……………………, declar pe 
proprie răspundere că:

1. în prezent ocup postul de …….…. de la ………………….. şi 
sunt încadrat / încadrată cu contract individual de muncă;

2. nu sunt încadrat / încadrată în muncă cu contract individual de 
muncă;

3. ultimul loc de muncă cu contract individual de muncă a fost la 
…………….., unde am ocupat postul de ………….…, iar 
contractul de muncă a încetat din următoarele motive:

     ……………………………….………..……
4. nu am mai fost încadrat / încadrată în muncă cu contract 

individual de muncă;
5. primesc ajutor de şomaj;
6. nu primesc ajutor de şomaj;
7. am fost condamnat /condamnată penal şi motivul condamnării 

penale este……………..;
8. nu am fost condamnat / condamnată penal.

Data …………..                               Semnătura………….

(Fiecare candidat va redacta în funcţie de propria situaţia)


