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Direcţia de Asistenţă Educaţională – Voluntari anunţă SUSPENDAREA concursului de recrutare pentru 

ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a 28 posturi vacante corespunzătoare 

următoarelor funcţii contractuale: 

− 1 post contractual de execuţie cu normă întreagă de bucătar (muncitor calificat, treaptă profesională 

I), în cadrul Compartimentului Cantina Şcoala nr.2 (minim studii generale; curs de bucătar absolvit cu 

diplomă; vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni); 

− 3 posturi contractuale de execuţie cu normă întreagă de ajutor de bucătar (muncitor calificat, treaptă 

profesională III), în cadrul Compartimentului Cantina Şcoala nr.2 (minim studii generale; vechime în 

specialitatea studiilor: nu este necesară); 

− 16 posturi contractuale de execuţie cu normă întreagă de îngrijitor, în cadrul Compartimentului 

Cantina Şcoala nr.1 (minim studii generale; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară); 

− 3 posturi contractuale de execuţie cu normă întreagă de îngrijitor, în cadrul Compartimentului Cantina 

Şcoala nr.2 (minim studii generale; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară); 

− 1 post contractual de execuţie cu normă întreagă de îngrijitor, (femeie de serviciu) în cadrul Serviciului 

Educaţional (minim studii generale; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară); 

− 2 posturi contractuale de execuţie cu normă întreagă de educator (efectuare teme cu copiii), în cadrul 

Biroului Educaţional Before&After Şcoala nr.2 (studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 

vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni ca titular sau suplinitor în învăţământul de stat sau 

particular); 
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− 1 post contractual de execuţie cu normă întreagă de educator, (efectuare teme cu copiii), în cadrul 

Biroului Educaţional Before&After Şcoala nr.2 (studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau 

echivalentă; vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni ca titular sau suplinitor în învăţământul 

de stat sau particular); 

− 1 post contractual de execuţie cu normă întreagă de îngrijitor, în cadrul Biroului de Coordonare a 

Instituţiilor de Învăţământ Preşcolar (minim studii generale; vechime în specialitatea studiilor: nu este 

necesară). 

 

Concursul va fi susţinut în str. Bucegi nr.59, Orş. Voluntari, Jud. Ilfov la o dată ce va fi comunicată 

ulterior. Menţionăm că data iniţială a concursului a fost: 

✓ proba scrisă – 19.03.2020, ora 09:00; 

✓ interviul – 25.03.2020, ora 09:00. 

 

Menţionăm că anunţul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial partea a III-a nr.198/26.02.2020. 
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