
 
 

 

 

A N U N Ț 

 

Grădinița nr. 239, Sector 3 cu sediul în Str. Dristorului, nr. 102, sector 3, București organizează concurs în data de 

10.11.2022, în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor posturi 

vacante de natură contractuală de execuție:  

 

 

• Medic: 

− 1 post în cadrul Grădiniței nr. 239, grupe antepreșcolari: Condiții specifice de participare: Studii superioare de 

lungă durată absolvite cu diplomă de licență in specialitatea Medicină Generală / Pediatrie; drept de libera practica; 

asigurare Malpraxis, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an; 

 

 

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale prevăzute la art. 3 din 

REGULAMENTUL – CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalui 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat prin H.G. nr. 1027/2014: 

•  Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic 

European și domiciliul în România; 

• Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

• Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

• Are capacitate deplină de exercițiu; 

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 

medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate; 

• Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

• Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de 

serviciu sau în legătura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 

săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Candidații vor depune personal dosarele de concurs începând cu data de 19.10.2022 (data publicării anunțului)  pe o perioadă 

de 10 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul din Sos. Mihai Bravu nr. 428,  sector 3, București, astfel:  

L - J: 900-1530, V: 900-1300. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină: 

1. Cerere de înscriere la concurs; 

2. Curriculum Vitae – model European; 

3. Copie după actul de identitate; 

4. Copie după diploma de studii; 

5. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări/perfecționări; 

6. Copie după cartea de muncă actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau adeverință eliberată de angajator sau ITM care să ateste 

vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor; 

7. Copie după adeverință care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011, eliberată 

de angajator și extras REVISAL certificate conform cu originalul de către angajator (după caz eliberat de ITM); 

8. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier), sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 

declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

9.  Adeverința medicală, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de 

către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate) și trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului, calitatea 

acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

10.   Certificat de integritate comportamentală (eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către Poliția Română, conf. 

Legii nr. 118/2019), sau o declarație pe propria răspundere cu privire la obligația de a completa dosarul până cel târziu la data 

desfășurării primei probe a concursului cu certificatul de integritate comportamentala in original; Candidatul declarat admis la selecţia 



 
 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

certificatului de integritate comportamentală, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

 

NOTĂ: Copiile după actele menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau se prezintă copii legalizate de către candidați. 

 

Concursul va consta în 3 etape succesive:  

- selecția dosarelor de înscriere, 

-  proba scrisă 

-  proba interviu. 

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Proba scrisă și interviul se susțin din bibliografia afișată pe site-ul institutiei 

Proba scrisă va avea loc în data de 10,11,2022, ora 10.00.  

Proba interviu până în data de 10,11,2022, ora 13.00 

Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet în termen de maximum două zile lucrătoare 

de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

Informații suplimentare în ceea ce priveste locația unde se va desfășura concursul se pot obține la sediul din Sos, Mihai Bravu 

nr. 428 sau la numărul de telefon 0720 03 08 51. 

  

 


