
ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL 

Grädinita nr. 268 cu sediul în localitatea Bucure_ti, sector 5, strada lon Creang� organizeaz� concurs pentru 

ocuparea urmätoarelor posturi contractuale, aprobate prin HG 286/2011, completat prin HG 1027/2014, cu 

respectarea OUG 80/2022:OMS869/2015 cu completarile si modific�rile ulterioare,OMS nr. 1470/2011 

Denumirea postului: 

MEDIC-1 post vacant contractual, pe perioda nedeterminata; 

ASISTENT MEDICAL -2 posturi vacante contractuale, pe perioad� nedeterminatä. 

Condijii specifice de participare la concurs: 

Pentru postul de medic: Studii universitare:medic primar sau medic specialist sau medic cu drept de liber� practic� 

cu specialitatea în medicin� de familie sau pediatrie. 
Pentru postul de asistent medical: Studii postliceale sau superioare de specialitate absolvite cu diplom�, 

specialitatea Medicin� General�/ Pediatrie, (sau echivalent� sau diploma de studii postliceeale prin 

echivalareconform HG. Nr.797/1997 cu certificat de membru eliberat de OAMGMAMR vizat la zi, nu se solicit� 

vechime în specialitate. 

Pentru a ocupa un post vacant, candida�ii trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii generale prev�zute la art. 3 

din Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunz�tor func�iilor contractuale �i criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalui contrectual din sectorul bugetar plätit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 

modificat prin H.G. nr. 1027/2014: 

1. Are cet��enie român�, cetäjenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar�inând 

Spa�iului Economic European _i domiciliul în România; 

2. Cunoa_te limba român�, scris �i vorbit; 

3. Are vârsta minimn� reglementat� de prevederile legale; 

4. Are capacitate deplin� de exerci�iu; 

5. Are o stare de sän�tate corespunz�toare postului pentru care candideaz�, atestat� pe baza adeverin�ei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitä�ile sanitare abilitate; 

6. Indepline_te condijile de studii �i, dup� caz, de vechime sau alte condiji specifice, potrivit cerintelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnat definitiv pentru s�vâr_irea unei infrac�iuni contra umanit�jii, contra statului ori contra 

autoritatii, de serviciu sau în leg�tura cu serviciul, care impiedic� înf�ptuirea justi�iei, de fals ori a unor 

fapte de coruptie sai a unei infrac�iuni sävr_ite cu inten�ie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea 

functiei, cu excep�tia situa�iei in care a intervenit reabilitarea. 



Pentru înserierea la concurs, candida�ii vor depune la sediul Gradinitei nr 268 în termen de 10 zile lucr�toare de la data public�rii anun�ului în Monitorul Oficial al României, respectiv 15.11.2022, un dosar de concurs cuprinzånd um�toarele documente: 

1.Cerere de înscriere la concurs cu men�iunea postului pentru care se depune dosar; 
2.Curriculum Vitae -model European; 
3.Copie dup� actul de identitate; 

4.Copie dup� certificatul de c�s�torie sau a eltui document prin care S-a realizat schimbarea de nume dupaa caz; 
5.Copie dup� diplomele de studii 
6.Copie dup� alte acte care s�ateste efectuarea unor specializ�ri/perfec�ion�ri; 
7.Copie dup� cartea de munc� actualizat� _i/sau adeverin�� eliberat� de angajator sau ITM care s� ateste vechimea 
in munc� _i vechimea în specialitatea studillor, 
8.Copie dup� adeverin�� care s� ateste vechimea în munc�_i vechimea în specialitatea studiilor, eliberat� de 

angajator _i extras REVISAL certificate conform cu originalul de c�tre angajator (dup� caz eliberat de ITM); 
9.Cazier judiciar 

10.Adeverin�a medical�, care atest� starea de s�n�tate corespunz�toare, (eliberat� cu cel mult 6 luni anterior 
derulärii concursului de c�tre medicul de familie sau de c�tre unit��i sanitare abilitate) _i trebuie s� con�in� în clar 

num�rul, data, numele emitentului, calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sän�t�jii; 
11.Certificat de integritate comportamental� (eliberat cu cel mult 6 luni anterior derul�rii concursului de c�tre 

Poli�ia Român�, conf. Legii nr. 118/2019), sau o declara�ie pe propria r�spundere cu privire la obliga�ia de a 

completa dosarul pånä cel árziu la deta desfä_ur�rii primei probe a concursului eu certificatul de integritate 

comportamentala in original; Candidatul declarat admis la selec�ia dosarelor, care a depus la inseriere o declara�ie 

pe propria räspundere, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de integritate 

comportamental�, cel mai târziu pân� la data desfä_urärii primei probe a concursului; 

Concursul va consta în trei etape succesive: 

1.Selectia dosarelor de înscriere; 

2.Proba scris� în data de 09.12.2022, ora 10.00, la sediul institu�iei: 

3. Proba interviu în data de 15.12.2022, ora 10.00, la sediul institu�iei. 

Bibliografie pentru postul de medic: 

1. PEDIATRIA - TRATAT - CIOFU (tratat de pediatrie); Editura Medicala 2001 

2. Esentialul in pediatrie - Carmen Ciofu, Eugen Ciofu 

3. Legea nr. 263/2007 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea cre_elor; 

4. Hot�rârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare _i func�ionare a cre_elor _i a altor unit��i 

de educa�ie timpurie antepre_colar�, 



5. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igien� din unit��ile pentru ocrotirea, educarca, instruirca, 
odihna _i recreerea copiilor _i tinerilor; 

6. Lege nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protec�ia �i promovarea drepturilor copilului; 

7. Hotararea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizarea si functionare a 

serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal - Anexa nr. 1 Regulamentul-cadru de 

organizare si functiorar: a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului; 

Bibliografie pentru postul de asistent medical: 

1. Manual de medicira interma pentru cadre medii -autor Corneliu Borundel; 

2.Bazele teoretice �i practice ale îngrijirii omului s�n�tos _i bolnav - Nursing - autorii Moraru Leti�ia, Ivan 

Märiuca, Puiu Victoria, Spätaru Ruxandra, Tofan Ruxandra. Chiru Florian, Stoianovici ^eban; 

3.0.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa_� _i a 

profesiei de asistent medical, precum _i orgenizarea _i func�ionarea Ordinului Asisten�ilor Medicali Generali_ti, 

Moa_elor _i Asisten;ilor Medicali din România; 

4.Hotararea S66/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare _i func�ionare a cre_elor _i a altor unit��i de 

educa�ie timpurie antepreseolar 
Relatii suplimentare se pot cbtine la: telefon 0742080571;email:gradinita_268_puisor@yahoo.com 

Director, 
Matei Georg 
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