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ANUNT
In conformitate cu prevederile art.27 alin.l din Legea nr.55/2020 privind unelemăsuri pentru prevenireaşi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarileulterioare, Primaria orasului Bals initiaza procedura pentru ocupare fara concurs, peperioada determinata, a unui post vacant contractual astfel:

- 1 post ingrijitoare copii - Cresanr. 1 Bals:

Conditii generale de participare:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a stateloraparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;f)indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specificepotrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contrastatului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cuintenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care aintervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
- nu se cere vechime in munca

Dosarul de inscriere va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publiceorganizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,după caz;



c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale caresă-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentuluişi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.În cazul documentului prevăzut la lit. e), 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 pânăla data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele din dosar vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţiicopiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 5 zile lucratoare, respectiv perioada18.01.2022 — 25.01.2022 ora 16,00, la sediul Primariei orasului Bals, CompartimentResurse Umane.

Selectia dosarelor:
-in termen de2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.-rezultatele selectiei dosarelor se vor afisa pe pagina de internet a institutiei,www.primariabals.eu, si la sediul institutiei.

Precizari:
In situatia in care, la selectia dosarelor, sunt admisi mai multi candidati pentru postulmentionat, se va organiza proba de interviu.
Data si ora interviului va fi publicate in anuntul privind rezultatul selectiei dosarelor.Relatii suplimentare pe site-ul primariei www.primariabals.eu, la telefon 0249450145sau la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografia este anexa la prezentul anunt.
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Anexa la anuntul nr......maoaaace nam ema acuaut

Bibliografia pentru postulde îngrijitoare copii:

1. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu
modificările și completările ulterioare;
2. HG. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a
creșelor şi a altor unități de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilorşi tinerilor;4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VII, cu modificarile si
completarile ulterioare
5.Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, tehnicii de lucru şi
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curăţenie și dezinfecție,
procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcţie de nivelul derisc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează săfie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
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