
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEŞTI, 

CU SEDIUL IN STR. ALEEA IEZERULUI, NR. 5-7, JUDEŢUL PRAHOVA 

organizează concursul pentru ocuparea unui post de BUCATAR  pe perioada 

nedeterminata in data de 12.08.2019 , la sediul unitatii 

 

1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

a) Are cetăţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România. 

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit. 

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale. 

d) Are capacitatea deplină de serviciu. 

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate. 

f) Îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs. 

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiunii contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

2. CONDIŢII SPECIFICE 

a) Să fie absolvent de studii medii si de specialitate. 

b) Disponibilitatea de lucru în două schimburi.  

c) Abilităţi de lucru în echipă. 

d) Afectivitatea faţă de copii. 

e) Calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitatea de 

orientare în spaţiu, capacitatea de comunicare). 

f) Capacitatea de organizare a muncii. 

g) Sa aiba însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, 

adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă. 

h) Certificat curs igiena scolara sau in curs de finalizare 

i) Vechime minim 5 ani in domeniul nedidactic prescolar. 
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3. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere la concurs. 

b) Copia actelor de identitate. 

c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări. 

d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă 

vechimea în muncă. 

e) Cazierul judiciar. 

f) Adeverinţă medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care 

atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de 

către unităţile sanitate abilitate. 

g) Curriculum Vitae Europass. 

h) Copie certificat de naştere. 

i) Copie certificat de căsătorie. 

j) Declaraţie tip a candidatului că a studiat fişa postului şi se angajează să îndeplinească 

atribuţiile specifice, în situaţia în care va fi admis ; 

 

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. 

 

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Declaraț ie 

 

 

             Subsemnatul (a) _____________________________________________, domiciliat(ă) 

în ___________________________________________, str.___________________________, 

nr________, 

Bl.________,sc.____, et.____,ap.____, CI (BI) seria_____,nr.__________.eliberat 

de__________________, 

la data de _________________,CNP_________________________, 

telefon___________________________, 

Candidat(ă) înscris(ă) la concursul pentru ocuparea postului de bucatar,  declar că am 

studiat fiș a postului ș i mă angajez să îndeplinesc atribuț iile specifice prevăzute în aceasta, în 

situaț ia în care voi fi admis(ă). 

 

 

Data,                                                                                                 Numele ș i prenumele 

                      ____________________ 

Semnătura   

___________________ 

     

 

 

 

 

 

 


