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ANUNT 

Gradinita cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata", cu sediul i'n mun. Bistrita, Strada Ecaterina

Teodoroi, nr. 2-4, jud. Bistrita-Nasaud, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual 

vacante i'n conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza: 

DEN UM I REA POSTULUI: Tngrijitoare copii i'nvatamant pre�colar, treapta I G 

NUM.A.RUL POSTURILOR: 1 post vacant 

NIVELUL POSTULUI: functie de executie 

COMPARTI MENT /STRUCTURA: administrativ/nedidactic 

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana 

PERIOADA: nedeterminata 

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea ?i dezvoltarea carierei personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa i'ndeplineasca urmatoarele conditii 

generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 

1336/28.10.2022: 

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la

Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; 

b) cunoa?te limba romana, scris ?i vorbit;

c) are capacitate de munca i'n conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii,

republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare; 

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

e) i'ndepline?te conditiile de studii, de vechime i'n specialitate ?i, dupa caz, alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului seas la concurs; 

f) nu a fast condamnata definitiv pentru savar?irea unei infraqiuni contra securitatii nationale,

contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra 

i'nfaptuirii justitiei, infractiuni savar?ite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila 

cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei i'n care a intervenit 

reabilitarea; 

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fast interzisa exercitarea dreptului de a

ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfa?ura activitatea de care s-a folosit pentru 

savar?irea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii 

sau a exercitarii unei profesii; 

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul

national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor 
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