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Nr. 414/30.06.2022 

 

ANUNȚ 
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA  POSTULUI 

DE ÎNGRIJITOR ,1 NORMĂ,  PRIN CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADA 

DETERMINATĂ 

 
 

Grădinița cu P.P..“LIZUCA”, cu sediul in Cluj – Napoca, str. Cojocnei, nr. 93-

99 organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare din unitate, în data 

de 27.07.2022 orele  09,00. 

 

Cerintele postului  : 

 Nivelul studiilor: generale/medii 

 Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:   -NU 

 Disponibilitatea de lucru în două schimburi 

 Abilităţi de lucru în echipă. 

 Afectivitatea faţă de copii. 

 Calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, 

capacitatea de orientare în spaţiu, capacitatea de comunicare). 

 Capacitatea de organizare a muncii. 

 Să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, 

adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva 

Denumire post : îngrijitor 

Numar posturi: 1 loc 

Concursul se va desfășura pe str. Cojocnei 93-99, în data de 27.07.2022, începând cu 

ora 09.00. 

 

Etapele desfășurări concursului:  

 20.07.2022 - ora 13.00- selecția dosarelor și afișasea rezultatelor ; 

 27.07.2022 - ora  09.00- proba scrisă;  

 27.07.2022 - ora  11,00- probă interviu; 

 27.07.2022 - pâna la orele 16.00 depunerea contestațiilor . 

 

DOSARUL se va depune la secretariatul unitătii, de pe str. Cojocnei, nr. 93-99, până 

în data de 18.07.2022, între orele 9.00-13.00 și va conține următoarele documente: 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 

instituției publice organizatoare; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă 
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îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 

instituția publică; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 

în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcția pentru care candidează; 

 adeverință medicală 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 unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae. 

 

DETALII LA TELEFON: 0744601840 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE:  

 

1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate 

2. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 

3. Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, CAP.IV- obligațiile 

lucrătorului 

4. OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de 

nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 

suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi 

eficienţei procesului de sterilizare 

 

TEMATICA : 

a) Curățenia, dezinfecția și dezinfectarea spațiilor; 

b) Spălarea și dezinfecția pielii; 

c) Atribuțiile îngrijitoarei; 

d) Desfășurarea unei zile de lucru ca și îngrijitoare. 
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Prof. IOANA-SIMONA BODEA 


