
 
 
 

ANUNȚ 
concurs ocupare post SECRETAR, BUCATAR , ÎNGRIJITOARE ȘI 

SPĂLĂTOREASĂ  
 
 
 
Având în vedere :  

 Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
Art.III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al 
funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale, 
Art.91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,  
Procedura de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 
martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
modificată prin HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în 
MO nr. 854/24.11.2014. 

 
 
  
Grădinița cu program prelungit ”Voinicel” Calarasi, judetul Calarasi,strada Prel. Bucuresti, 
nr. 191, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR I -
personal didactic auxiliar, cu 0,50 normă , pe perioada determinată, a unui post de 
bucatar calificat, personal nedidactic cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata,  
1,50  post de ingrijitoar, personal nedidactic, perioada nedeterminata si 0,50 post de 
spălătoreasă, personal nedidactic, perioada nedeterminata.  
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul 
instituției, respectiv 30.12.2019, ora 11.00. 
 
 
Concursul va fi organizat în perioada 13.12.2019- 14.01.2020, conform calendarului. 
 
Conditii generale pentru toate posturile vacante:  

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs;  



g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. 

 
Conditii specifice de participare pentru postul de SECRETAR I S: 

- studii   superioare   (specializare   –   ECONOMIC,   MANAGEMENT,   JURIDIC, 
     LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ); 
- vechime în specialitate minim 9 ani;  
- cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei 

oficiale; cunoştinţe privind încadrarea personalului;  
- cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD); 
- cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, 

REVISAL, SIIIR 
- noţiuni de comunicare în relaţii publice; 
- disponibilitate la timp de lucru prelungit; 

 
DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 
 
1. Aptitudini necesare: 
- capacitatea de organizare a muncii;  
- organizare şi coordonare 
- analiză şi sinteză 
- planificare şi acţiune strategică 
- control şi depistare a deficienţelor 
- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 
- excelentă comunicare orală şi scrisă 
- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 
- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 
- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane 
- capacitate de consiliere şi îndrumare 
- abilităţi de mediere şi negociere 
- gestionarea eficientă a resurselor alocate 
- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele 
- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);  
-   capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea    

de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 
- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 
 
2. Comportamentul şi conduita:  
- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă 

de copii, cât şi faţă de colegi; 
- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI. 
- sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 
 
3. Cerinte psihologice: 
- asumarea responsabilitatilor; 
- rezistenta la sarcini repetitive;  
- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 
- echilibru emotional. 
 



ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI: 
 
1. Proiectarea activității 
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.  
1.2.Implicarea în proiectarea activităț ii școlii, la nivelul compartimentului. 
1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului. 
1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 
1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 
 
 
2. Realizarea activităț ilor  
2.1.Organizarea documentelor oficiale. 
2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.  
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică 
a datelor în programele de salarizare și REVISAL.  

2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 
2.5. Alcătuirea de proceduri. 
 
3. Comunicare și relaționare 
3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.  
3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției 
3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment. 
3.4.Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor. 
3.5.Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți. 
 
4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.  
4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră. 
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 
 
5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind 

activitatea compartimentului.  
5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de 
responsabilitate.  

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI 
și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ. 

 
6. Conduita profesională 
6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).  
6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 
 
SARCINI DE SERVICIU: 
 
1. Este responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic ; 
2. Operează REVISAL;  
3. Întocmește documentele de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea 

scrisă a acestora aprobata de director și în termen. Răspunde de exactitatea datelor 
înscrise în aceste documente;   

5. Intocmeşte şi transmite situaţiile statistice școlare cerute de inspectoratul şcolar şi de 
minister.  

6. Face parte din Comisia de gestionare SIIIR. 
7. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ. 



 
8.  Păstrează și aplică sigiliul școlii potrivit reglementărilor legale și ale 

regulamentului/procedurilor existente la nivelul unității de învățământ..  
9. Se ocupa de organizarea arhivei de la secretariat, in conformitate cu legislatie in 

vigoare ;   
10. Se ingrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara ( legi, 

decrete, ordine, regulamente, instructiuni, metodologii) ; 
11. Intocmeste statele de plata potrivit condicii de prezență;   
12. Redacteaza corespondenta scolii; 
13. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a 

directorului.  
14. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar; 
15. Utilizeaza  produsele  software  din  dotarea  unitatii,  intocmeste  diverse  situatii 
      necesare procesului instructiv educativ si activitatilor de secretariat ; 
21. Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale; 
22. Asigură managementul activităţii de secretariat şi conducerea operativă zilnică a 

compartimentului. 
23. Deleagă o parte din sarcinile primite și urmărește îndeplinirea acestora de către 

secretarul unității de învățământ pe care îl are în subordine.  
24. Stabilește programul de lucru al compartimentului și-l înaintează spre aprobare 

directorului și Consiliului de administrație. 
25. Asigură păstrarea în deplină siguranță a registrelor de evidență existente în unitate. 
 
TEMATICA CONCURSULUI 
 
1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar; 
2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar; 
3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar; 
4. Documente şcolare; 
5. Arhivarea şi circuitul documentelor de la secretariat; 
6. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR. 
 
BIBLIOGRAFIE 
 

1.     Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale cu completările şi modificările ulterioare.  
2. OMEC 5115/2014 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 
3.     H.G. 250/1992, actualizată - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariatiilor 

din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile 
bugetare; 

5. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul 
didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 - Legea Educaţie Naţionale 
aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011; 

6.     Legea 263/2010, actualizată - privind sistemul unitar de pensii publice; 
7.     Legea 127/2019 - privind sistemul unitar de pensii publice; 
8. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 

4499/1999; 
9.     H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor; 
10. OUG nr. 905/2018 
11. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale; 
13. OUG nr 10/2008 - salarizarea personalului nedidactic din învăţământ; 
14. H.G. nr. 38/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului platit din fornduri publice in anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum si unele masuri fiscal bugetare; 

15. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plattit din fonduri publice. 



 
 

Conditii specifice de participare la concurs pentru  postul de 
bucătar calificat 

- Sa aiba calificare de bucătar si o vechime in muncă de minim 15 ani; 
- noţiuni de comunicare în relaţii publice; 
- disponibilitate la timp de lucru prelungit; 
 
DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 
1. Aptitudini necesare: 
- capacitatea de organizare a muncii;  
- organizare şi coordonare 
- analiză şi sinteză 
- control şi depistare a deficienţelor 
- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 
- excelentă comunicare orală  
- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 
- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 
- gestionarea eficientă a resurselor alocate 
- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare  
- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);  
- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 
 
2. Comportamentul şi conduita:  
- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă 

de copii, cât şi faţă de colegi; 
- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI. 
- sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 
 
3. Cerinte psihologice: 
a. asumarea responsabilitatilor; 
b. rezistenta la sarcini repetitive;  
c. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 
 
Fisa postului pentru postul de bucatar calificat 
 

a. Candidatul trebuie sa aiba atestat pentru meseria de bucatar. Experienta pe postul 
de bucatar in gradinita constituie un avantaj. 

b. participa la intocmirea meniului; 
c. preia de la firma de catering mancarea pe care o pregateste a fi servita copiilor, la 

timp si in bune conditii; 
d. participa la stangerea , curatarea si la igienizarea salii de mese, dupa servire; 
e. participa la curatarea vaselor, veselei, instalatiei, interioarelor si la remedierea 

deficientelor semnalate; 
f. respecta normele de protectia muncii si normele de paza si stingerea incendiilor; 
g. se prezintă la controlul sanitar periodic; 
h. este obligat să poarte halat şi bonetă aflate în perfectă stare de curăţenie 
i. colecteaza reziduurile menajere si le evacueaza ritmic, pentru a fi duse de 

personalul ingrijitor in spatiile special amenajate; 
j. respecta si se conformeaza oricaror altor observatii, indicatii, solicitari ale medicului 

si administratorului din cresa in ceea ce priveste obiectul activitatii sale sau in 
oricare alte situatii; 



k. interzice intrarea persoanelor neabilitate in spatiile de pregatire a hranei, anuntand 
orice abatere in aceste sens medicului, administratorului gradinitei; 

l. anunta administratorul gradinitei pentru lipsa sau epuizarea materialelor de 
igienizare a bucatariei; 

m. anunta administratorul gradinitei despre orice defectiune la instalatia de gaze, plita, 
retea si aparate electrice, reteaua de apa calda/rece, canalizare, etc.; 

n. pastreaza la frigider probele de mancare conform normelor igienico-sanitare in 
vigoare; 

o. periodic, conform normelor igienico-sanitare, sau la cererea asistentului din 
gradinita, isi verifica starea de sanatate, examene clinice si paraclinice specifice – 
rezultatele sunt depuse la cabinetul medical al cresei; 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. OMS nr. 976/1998 privind aprobarea normelor de igiena privind 
productia, prelucrarea, producerea, transportul si desfacerea 
alimentelor; 

2. OMS nr. 1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate 
prescolarilor; 

3. OMS nr. 281/2007 privind aprobarea Normelor tehnice privind 
curatarea, dezinfectiasi sterilizarea; 

4. Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă; 
5. Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.  

 
Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de ÎNGRIJITOR SI 
SPALATOREASA: 

 
- studii generale / studii medii; 
- abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 
- abilităţi pentru munca în echipă; 
- disponibilitate pentru program flexibil; 
- disponibilitate pentru munca în două schimburi; 
- minim 3 ani vechime. 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:  
Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat: 
- ştergerea prafului, măturat, spălat; 
- scuturarea preşurilor (unde este cazul); 
- spălatul uşilor, geamurilor,chiuvetelor,faianţei,etc.;  
- păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare; 
- curăţirea sălilor de grupă zilnic;  
- spală şi dezinfectează vasele 
- spală şi dezinfectează jucăriile (din 2 in 2 săptămâni) 
- îmbracă şi dezbracă copii  
- pregăteşte sala de mese în vederea distribuirii mâncării  
- ajută copii la servirea mesei, sprijinindu-i în formarea deprinderilor de autonomie 

personală. 
- îndrumă copii în activitatea de igienă ersonală                           
-  Răspunde de inventarul încredinţat;  



- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;  
- Efectuează deplasăriîn interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor 

responsabilităţilor din fişa postului  
- Efectuează şi  alte  sarcini  trasate  de  către  conducere 

 
 
Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor: 

1. Tematica:  
Reguli de efectuare a curățeniei în grădiniță, 
Metode de dezinsecție și dezinfecție;  
Administrarea alimentelor şi formarea deprinderilor de autoservire  
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare şi de protecţie la copii  
Reţeaua de asistenţă socială în protecţia copilului  
Comunicarea la locul de muncă 

 
CONDITII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE 

SPALATOREASA 
1) realizează în condiţiile spălătoriei mecanice a cazarmamentului din dotarea 

gradinitei (spălat,uscat,călcat) şi a celui de la bucatarie; (feţe de mese, prosoape) 
2) în perioada vacanţelor, spală perdelele,covoarele şi sprijină sectoarele de curăţenie 

din unitate; 
3) asigură buna funcţionare a utilajelor din dotare; dulapurile în care se păstrează 

rufele curate şi separat a celor murdare; 
4) păstrează în funcţiune fiarele de călcat, maşina de cusut etc; 
5) întocmeşte referate de necesitate/reparare şi le depune la conducerea unităţii; 
6) informează administratorul şcolii de eventualele nereguli; 
7) nu foloseşte maşina de spălat /fiarele de călcat şi maşina de cusut, decât în stare 

bună de funcţionare; 
8) are în gestiune maşina de cusut, maşinile  de spălat, fiarele de călcat, lenjeria de la 

internat; 
9) se preocupă de afişarea la loc vizibil a regulilor de folosire a aparaturii din dotare; 
10) respectă regulile de protecţie a muncii şi normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 
11) în timpul programului poartă echipament de protecţie adecvat; 
 
Bibliografia: 

1. OMS nr. 976/1998 privind aprobarea normelor de igiena privind productia, 
prelucrarea, producerea, transportul si desfacerea alimentelor; 

      2. OMS nr. 1563/2008 privind lista alimentelor nerecomandate prescolarilor; 
      3. OMS nr. 281/2007 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectiasi sterilizarea; 
4.Legea nr. 319/ 2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;  

           5.Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor. 
 
CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE:   

selectia dosarelor, afisare rezultat in data de 30.12.2019, ora 12.00  
proba practică - 100 de puncte  
probă scrisă – 100 de puncte,   
interviu - 100 de puncte 
Nu se acorda puncte din oficiu. 



 
 
Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare proba, nu pot participa la proba 
următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la 
fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în 
ordine descrescătoare. 
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de : 50 puncte 
 
DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
 
1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Gradinitei cu program 

prelungit”Voinicel” Calarasi;  
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz;  
3. copie certificat casatorie (daca este cazul); 
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;  

5. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

6. cazierul judiciar;  
6. adeverinţă medicală cu mențiunea „apt pentru angajare , 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;  

7. apreciere de la ultimul loc de muncă; 
8. curriculum vitae; 
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea 
enumerată mai sus. 

 
 
CALENDARUL CONCURSULUI: 
 

1. depunerea dosarelor :la sediul unitatii, în perioada 13.12.2019- 30.12.2019, în zilele 
lucrătoare,în intervalul orar 8:00 - 13:00, iar in data de 30.12.2019 , pana la ora 11.00; 

2. afisarea rezultatului in urma selecţiei dosarelor depuse: 30.12.2019, ora 12.00; 
3. depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor : 30.12.2019,pana la ora 13.00; 
4. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse: 30.12.2019, pana la ora 14.00; 
5. proba scrisă  în data de  10.01.2020 ,ora 09.00,pentru toate posturile, la sediul  instituției.     
6.  afişarea rezultatelor probei scrise, 10.01.2020, ora 14.00 ; 
7. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise, 10.01.2020, pana la ora 15.00 
8. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise, 10.01.2020, ora 17.00.       
9. proba practică în data de 13.01.2020,ora 09.00,pentru toate posturile, la sediul  instituției 

10. afişarea rezultatelor probei probei practice, 13.01.2020, ora 13.00 
11. depunerea  contestaţiilor în  urma  susţinerii  probei  practice,13.01.2020,  ora 14.00; 
12. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice,13.01.2020,pana la         

ora 15.00; 
13. proba interviu în data de  14.01.2020 , pentru post secretar, ora 09.00,  
14. depunerea  contestaţiilor în  urma  interviului,14.01.2020, pana la ora 10.00 
15. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului,14.01.2020, pana la ora 11.00 
16. proba interviu în data de  14.01.2020 , pentru post bucătar, ora 10.00, la sediul  instituției; 



17. afişarea rezultatelor interviului, 14.01.2020, ora 10.30. 
18. depunerea  contestaţiilor în  urma  interviului,14.12.2020, pana la ora 11.00 
19. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului,08.01.2020, pana la ora 11.30 
20. proba interviu în data de  14.01.2020, pentru post igrijitor/spălătoreasă  ora 12.00, la 

sediul  instituției.   
21. afişarea rezultatelor interviului, 14.01.2020, ora 14.00; 
22. depunerea  contestaţiilor în  urma  interviului,14.12.2020, pana la ora 15.00; 
23. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului,14.01.2020, pana la ora 16.00 
24. Afisarea rezultatelor finale in data de 15.01.2019, pana la ora 12.00. 

 
 

- CANDIDAŢII  DECLARATI  ADMIŞI  SE  VOR  PREZENTA  
LA  POST  IN CEL MULT 15 ZILE CALENDARISTICE DE LA 
DATA AFISARII REZULTATULUI .   
-  NEPREZENTAREA LA POST IN TERMENUL LEGAL , 
POSTUL SE DECLARA VACANT. 
 Relații suplimentare la sediul instituției. 
Date contact: Prof. Voicu Aurelia  , telefon 0720 528 317 
    
 

DIRECTOR, 
 

Prof. Voicu Aurelia 


