
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014 – 2020 

 
Anexa 1 

ANUNŢ PRIVIND IDENTIFICAREA CADRELOR DIDACTICE CALIFICATE 
PENTRU CREŞA MOŞNIŢA NOUĂ  
SESIUNEA IULIE – AUGUST 2021 

 
 
 
          Locuri prevăzute prin Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020: 12 locuri educatori 
puericultori  
          Locuri educator puericultor rămase disponibile: 5 

 
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele 
condiții:  

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 are capacitate deplină de exerciţiu; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 este personal didactic (puericultor) ce urmează să implementeze activitățile 
cu copii antepreșcolari incluși in grupul țintă al proiectului;  

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu, sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de 
corupţie, sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea.  
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 Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la 
concurs sunt următoarele: 

 studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator 
puericultor/ educator/ educator – învăţător/ învăţător – educator; 

 studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire - profilul 
pedagogic, cu una din specializările: educator puericultor/ educator/ 
educator – învăţător/ învăţător – educator; 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din 
următoarele domenii: ştiinţe ale educaţiei, psihologic sau filologie, cu dovada 
parcurgerii unui program de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: 
nu este cazul. 
 
Dosarul de identificare: 

 cerere de înscriere (conform anexa 2); 
 declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

(conform anexa 3); 
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, dupa caz; 
 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; 

 carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar; 
 adeverința 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; 

 curriculum vitae în format europass. 
 
Notă: 

 adeverința  care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății Publice. 

 copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul. 
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 cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În 
acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile 
lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, 
sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 
          În termen de 7 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor, o comisie de evaluare va evalua documentele transmise de fiecare 
candidat în ceea ce priveşte conţinutul complet al dosarelor, corectitudinea şi 
conformarea cu cerinţele stabilite. 
          Instituția publică organizatoare va publica cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, anunţul privind concursul 
în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, în ziarul instituției, la sediul acesteia 
precum și pe rețelele de socializare și siteul oficial. Totodată se vor publica și 
informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului. 
           
          Dosarele COMPLETE se depun la sediul Primăriei Moşniţa Nouă, str. 
Principală, nr. 51, jud. Timiş – biroul registratură, pe adresa de e-mail a 
instituţiei office@mosnita.ro, sau pe adresa expertului în comunicare şi 
informare grup ţintă neidoni.sonia@gmail.com. 
 
          Program cu publicul: 
 Luni – Miercuri: 0800 – 1600; 
 Joi: 0800 – 1300 si 1600 - 1800; 
 Vineri: 0800 – 1400. 

           
          Calendarul activității și procesul de selecție:  

1. 14 iulie - 28 iulie depunerea dosarelor de identificare; 
2. 29 iulie - 06 august identificarea persoanelor eligibile pe baza îndeplinirii 

condiţiilor de participare;  
3. 09 august - 13 august  transmiterea dosarelor către biroul Resurse Umane din 

cadrul Primariei Moșnița Nouă în vederea  demarării procedurilor de 
organizare a  concursului de ocupare al postului.  

 
          PERSOANĂ DE CONTACT 
          ALINA SONIA NEIDONI – Expert comunicare şi Informare grup ţintă 
          Tel: 0742 610 694 
          Email: neidoni.sonia@gmail.com 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014 – 2020 

 
Anexa 2 

CERERE DE ÎNSCRIERE GRUP ŢINTĂ – CATEGORIA 2 
CADRE DIDACTICE 

 
 
 

          Subsemnatul/a ………………………………………………………………………, identificat/ă 
cu C.I./B.I. seria ……………, nr. ……..………………, având CNP ………………………………………, 
cu domiciliul/reşedinţa în ……………………………………………, jud. …………………………, tel. 
………………………………, adresa de email …………….…………………………………, solicit 
înscrierea în grupul ţintă din cadrul proiectului “Funcţionare cresă Moşniţa Nouă”, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014  - 2020, POCU/658/6/2, pentru a participa la activităţile proiectului şi 
pentru a beneficia de oportunităţile oferite. 
          Declar pe propria răspundere că am fost informat de activităţile şi 
oportunităţile proiectului mai sus menţionat. 
 
 
 
 
 
 
 
Data,                                                                                                          Semnătura, 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014 – 2020 

 
Anexa 3 

DECLARAŢIE 
Privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 
 
          Subsemnatul/a ………………………………………………………………………, identificat/ă 
cu C.I./B.I. seria ……………, nr. ….……………………, având CNP ……………………………………, 
cu domiciliul/reşedinţa în ………………………………………, strada ……………………………………, 
nr. …………, bloc …………, scara …………, apartament …………jud. ………………………………, 
telefon ………………………………, e-mail …………….…………………………………, 
 
DECLAR CĂ: Am fost informat/ă cu cu privire la prevederile Regulamentului nr. 
679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de aprogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 
adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat/ă 
că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea 
atribuţiilor legale ale instituţiei. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord ca 
informaţiile din prezenta cerere şi din actele depuse la aceasta, vor fi prelucrate de 
Comuna Moşniţa Nouă, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
Informaţii suplimentare privind datele cu caracter personal pot fi accesate pe 
www.mosnita.ro. 
 

 

 

 

Data,                                                                                                          Semnătura, 
 

 

 


