GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30
GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 9A,
cod postal 800487
Tel. / Fax: 0236498468
CUI 24937351
E-mail: gradi30pinochio@yahoo.com
Site: www.gradinitanr30galati.ro

ANUNŢ
Grădiniţa cu program prelungit nr.30,Galaţi organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant:
1. Îngrijitor – perioadă nedeterminată
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă de îngrijitoare :
Studii medii
Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
Abilităţi pentru munca în echipă;
Disponibilitate pentru program flexibil:
Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:
Răspunde de inventarul încredinţat;
Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi
responsabilităţilor din fişa postului;
Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice
şi intelectuale şi a programului de lucru;
Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare
de la ultimul loc de muncă.
Concursul va consta in:
1.Proba scrisă: test grilă
b. Data şi ora desfăşurării: 03.11.2017, ora 10,00
c. Locul desfăşurării: Sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.30, Galaţi
2 Interviu
a. Data şi ora desfăşurării: 03.11.2017, ora 11,30
b. Locul desfăşurării: Sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.30, Galaţi
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de: 50
puncte

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie:
1.Tematica
Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,
Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
2. Bibliografia
Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

Nr.
crt.
1
2

3
4
5
6

Activităţi
Publicarea anunţului
Depunerea dosarelor de concurs ale
candidaţilor şi verificarea documentelor de
dosar.
Susţinerea probei scrise şi a interviului
Afişarea rezultatelor probei scrise
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele
probei scrise
Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

Data
26.10.2017
27.10.-02.11.2017, ora
12,00
03.11.2017, ora 10,00
03.11.2017, ora 14,00
03.11.2017, ora 15,00
03.11.2017, ora 16,00

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul secretariatul Grdăiniţei cu
program prelungit nr. 30 Galaţi, conform graficului de mai jos.
Persoana de contact este: Cezarina Gardiciuc – secretar
Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0236498468

DIRECTOR,
Prof. Dochiţa FLOREA

