
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 ingrijitor  pe perioada 

nedeterminata in data de 12.12.2017 , 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. 

b) Disponibilitatea de lucru în două schimburi 10-18;6-14 

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. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

3. ETAPELE CONCURSULUI 

a) Înscrierea in perioada 17.11.-04.12.2017 intre orele 10,00- 13, 00. 

b) Selecţie dosare în data de 06.12.2017, ora 10: 00 



c) Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor în data de 06.12.2017 între orele 10: 00 

-12: 00. 

d) Afişarea rezultatelor contestaţiilor pe data de 6.12.2017, ora 13: 00. 

e) Proba scrisa 12.12.2017-ora 12.00-proba eliminatorie 

f) Afisare rezultate proba scrisa ora 14,00 

g) Depunere contestatii ora 14,30-15,00 

h) Afisare rezultate finale proba scrisa 13.12.2017 ora 9,00 

i) Proba practică în data de 14.12.207, începând cu ora 12,30. 

j) Afişarea rezultate proba practica  în data de 14.12.2017 ora 15,30. 

k) Interviu 15.12.2017 ora 10,00 

l) Afişarea rezultatelor finale în data de 15.12.2017  ora 15:00. 

 

4. 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. 

 

5. Termenul de depunere a dosarelor de concurs: 17.12.2017-04.12.2017 intre 

orele:10,00-13,00 

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate 

mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. 

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 47, Municipiul 

Ploieşti sau pe site-ul grădiniţei : www.grădiniţa47ploiesti.ro sau la tel. 0244557019. 

6. BIBLIOGRAFIE  CONCURS  ÎNGRIJITOARE     

a) O.M.S nr.119/04.02.2014 

b) H.G. 1425/2006 

c) Legea 53/2003 

d) OMS 961/2016 

e) Fişa post îngrijitoare grădiniţa cu program prelungit/muncitor necalificat spalatorie – 

afişată pe site-ul : www.gradinita47ploiesti.ro. 

http://www.gr?dini?a47ploiesti.ro/
http://www.gradinita47ploiesti.ro/


f) Alte întrebari legate de modul de rezolvare a unor situaţii neprevăzute în care salariatul 

trebuie să ia decizii, 

 

7. TEMATICA 

a) Curaţenia,dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor; 

b) Pericole grave si iminente de accidentare; 

c) Spălarea şi dezinfecţia pielii; 

d) Obligaţiile salariatului; 

e) Obiective specifice ale activităţii de munca ; 

f) Relaţii cu colegii, copiii, părinţii şi conducerea unităţii; 

 

 

FIŞA POSTULUI 

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.47 Municipiul Ploiesti 

În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă, încheiat între Grădiniţa cu Program 

Prelungit nr.47 Municipiul Ploiesti 

 si .......................................... Înregistrat la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.47 Municipiul 

Ploiesti la care subsemnata a aderat se încheie prezenta fişă a postului de îngrijitor: 

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor   

POZIŢIA ÎN COR: membru 5132 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ:sprijinirea procesului de 

îngrijire şi educare a copiilor între 3 şi 6 ani 

COMPARTIMENTUL:nedidactic 

NIVELUL POSTULUI:de execuţie 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: -.........................   

NUMELE ŞI PRENUMELE: ................................... 

 

 1.RELAŢII DE MUNCĂ: 

-Ierarhice: este subordonat directorului şi administratorului 

-Colaborează: cu educatoarele şi cu întreg personalul unităţii  

 2.DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 



  a).Complexitatea postului: 

-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei; 

-îngrijirea copiilor; 

 b).Necesitatea unor aptitudini deosebite: 

-afectivitate faţă de copii; 

-empatie ; 

-capacitatea de organizare a muncii; 

c).Condiţiile fizice ale muncii: 

-rezistenta la stres si efort fizic moderat; 

   3.RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST: 

-asumarea responsabilităţii în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora; 

-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor 

din dotare; 

 

 4. SFERA DE RELAŢII: 

a).Gradul de solicitare din partea unităţii: 

-respectarea Regulamentului de ordine interioară; 

-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.; 

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare; 

-efectuează controale medicale periodice. 

b).Gradul de solicitare din partea părinţilor: 

-manifestă solicitudine faţă de părinţii copiilor; 

c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu: 

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi 

dezinfecţie; 

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii; 

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul 

respectiv; 



-posedă abilităţi de muncă în echipă. 

d).Comportamentul şi conduita: 

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, 

cât şi faţă de colegi; 

-să manifeste respect faţă de copilul preşcolar, care are nevoie de ocrotire , supraveghere, 

dragoste şi sensibilitate. 

 

5.PROGRAMUL DE LUCRU: 

- schimbul I:-: 06-14; 

- schimbul II:-10-18 

 

6.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE: 

Suprafaţa din următoarele spaţii: 

- săli de grupă, 

- holuri, 

- vestiare,  

- cabinet metodic,  

- birouri; 

- izolator si cabinet medical; 

- grup sanitar copii şi adulţi, 

- cămări, 

- curtea şi spaţiul din jurul grădiniţei, 

- curţile de joacă, 

- spaţiu verde din jurul grădiniţei, 

 

            SARCINI DE SERVICIU 

 

a) GESTIONAREA BUNURILOR: 

1. Preia sub inventar, de la administrator, bunurile din sălile de grupă, holuri, grup sanitar,  

cămări, curte, spaţii de joacă şi răspunde de păstrarea lor; 

2. Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele; 

3. Răspunde de bunurile personale ale copiilor, educatoarelor,  a tuturor persoanelor aflate 

în sala de grupă, holuri, vestiare şi holuri 

    (îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi, etc.) 

 



b)EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI: 

1.Aspirarea prafului; 

2.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc; 

3.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră; 

4.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie; 

5. Curatenia si dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic(W.C.-uri, chiuvete, oliţe, faianţă, gresie); 

6.Dezinfecţia jucăriilor şi a mobilierului (săptămânal); 

7. Transporta mancarea  de la oficiu la sala de mese si o serveste in conditii igienice; 

8.Inlocuieste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, lenjeria de pat si o transporta in 

conditii igienice la spalatorie; 

9.Transporta la platforma de gunoi rezidurile alimentare si gunoiul; 

10.Ajuta la spalarea veselei si a lenjeriei in lipsa personalului calificat; 

11. Însoţeşte copiii la toaletă, la baie, la sala de mese şi dormitoare, în curtea de joacă, în 

excursii, plimbări; 

12.Îngrijeşte florile din sălile de grupă, holuri şi din curte; 

13.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare; 

14..Asigură curăţenia aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă din curtea grădiniţei; 

15.Asigură curăţenia în toată incinta grădiniţei; 

16.Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier, văruit); 

17.Respectă normele P.S.I.; 

18.Aşterne şi aranjează paturile copiilor la culcare şi sculare; 

19.Ajuta la imbracatul  şi dezbractul copiii la culcare şi sculare 

20.Supraveghează copiii în lipsa educatoarei şi răspunde de securitatea acestora; 

     21.Supraveghează copiii în timpul somnului dacă este solicitată 

22.Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii; 

 

c. CONSERVAREA BUNURILOR: 



1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi 

semnalează defecţiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere 

sau responsabilelor cu igiena şi curăţenia; 

 

                                                  PROGRAMUL ZILNIC 

 

 06-00- ştersul prafului în sălile de grupă, băi, vestiare, holuri şi cabinet metodic, 

                -primirea şi supravegherea copiilor până la sosirea educatoarelor; 

               - maturarea trotuarelor si curatenia curtii; 

 08.30-9.00- servitul mesei de dimineata al copiilor; 

 09.00-12-curăţenie curentă pe holuri, grupuri sanitare, însoţirea copiilor la baie, 

toaletă,în curte, excursii, plimbări, 

                                -pregătirea sălii pentru servirea gustării, 

                    -ştergerea măsuţelor după servirea gustării; 

 11-11,30-pauză de masă; 

 12.00-12.30 servitul mesei copiilor; 

 12.30-13-pregătirea pătuţurilor pentru culcare şi aranjarea sălii de grupă, aerisirea 

sălilor; 

 13-13,30-imbrăcarea copiilor în pijama; 

 13.30-14.00- pauza de masa; 

 14.00-15,30-efectuarea curăţeniei pe holuri, grup sanitar,curte, trotuare; 

 15,30-16-îmbrăcarea copiilor, adunarea lenjeriei şi a pătuţurilor; 

 16-16,30-servit gustare ora 16.00 pentru copii; 

 17-18- efectuarea curăţeniei în sălile de grupă, aspirarea tuturor spaţiilor, 

 În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii. 

 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, 

stabilite prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală. 

Salariul:-conform legislaţiei salarizării bugetare. 

 

 

 

 

 

 



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 îngrijitoare, din data de 

10.06.2015,  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   

___________________ 

     

 

 

 

 

 

 


