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1. DOMENIUL DE APLICARE 

 

          Prezenta metodologie este realizată în vederea selecției grupului țintă 

resurse umane în cadrul proiectului „Funcționare creșă Moșnița Nouă”, Cod SMIS: 

133167. 

Metodologia este elaborată în cadrul Activității A.1 Identificarea şi selectarea 

grupului ţintă - Activitatea de bază în cadrul poriectului. 

 

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

          Prezenta metodologie este întocmită în conformitate cu cadrul legal în 

vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente: 

- ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul 6.2 

- Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special 

a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copii aparţinând 

minorităţii roma şi a celor din mediul rural; 

- cererea de finanțare a proiectului;  

- contractul de finanțare nr. POCU/658/6/2. 

 

3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

3.1. Obiectivul general 

 

          Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei de cuprindere în 

învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special pentru categoriile dezavantajate 

de copii din comuna Moşniţa Nouă prin punerea în funcţiune a creşei din comună, 

construită prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 

 

3.2. Obiectivele specifice ale proiectului 

 

1. Facilitarea accesului la invățământul antepreșcolar pentru copiii din 

comunitatea majoritară și pentru copiii din comunitatea marginalizată din 

comuna Moșnița Nouă. Se are în vedere organizarea de cursuri educaționale 

și sociale în cadrul creșei. După cum atestă strategiile naționale cu privire la 

reducerea abandonului școlar timpuriu și facilitarea accesului egal și 

nediscriminatoriu la această formă de educație, o nevoie fundamentală în 
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acest sens, este reprezentată de înființarea instituțiilor de educație 

antepreșcolară care să răspundă numărului mare de cereri existente la nivel 

național, cât și facilitarea accesului la această formă de învățământ, în 

special în ceea ce privește comunitățile marginalizate și categoriile etnice 

defavorizate. Această nevoie este prioritizata în cadrul OS1, adică prin 

facilitarea accesului la învățământ antepreșcolar pentru 54 de copii, inclusiv 

copiii din zonele marginalizate și cei aparținând minorității rome.   

 

2. Furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/ turorilor/ 

persoanelor care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

Acest obiectiv răspunde problemelor identificate la nivelul strategiilor 

naționale „Creșe și grădinițe prietenoase pentru copii” și „Strategia Națională 

privind Incluziunea Socială a cetățenilor români aparținând minoritătii roma”, 

în ceea ce privește imperativitatea conștientizării de către părinți a 

importanței unei educații timpurii și a impactului pe care aceasta o poate 

avea asupra cursului dezvoltării copiilor lor, prin implementarea unor 

activități de furnizare de servicii de informare și consiliere pentru părinți/ 

tutori/ persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, dar și programe de educație parentală.   

 

3. Furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 12 cadre 

didactice din comuna Mosnița Nouă în vederea creșterii calității educaționale 

în cadrul creșei. În cadrul strategiilor naționale elaborate cu privire la 

calitatea educației timpurii, o problemă recurentă este cea legată de 

subcalificarea personalului, ori chiar de lipsa de personal calificat în acest 

sens, ceea ce conclude cu imposibilitatea facilitării accesului la educația 

timpurie de calitate.   

 

4. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

          Activitatea A.1 Identificarea și selectarea grupului țintă - Activitate de 

bază în cadrul proiectului.  

Aceasta înseamnă respectarea metodologiei conform anexei 4 la Ghidul 

Solicitantului pentru identificarea și selecția grupului țintă. De asemenea, această 

activitate prevede comunicarea cu instituțiile care au legătură cu grupul țintă și 

selectarea corectă a tuturor participanților.   

 

          Activitatea A.2 Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar prin 

furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/ tutorilor/ persoanei 

care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, programe de 

educație parentală, inclusiv servicii de consiliere. 

Activitatea A.2 reprezintă intervenția noastră prin serviciile de informare și 

consiliere, în vederea asigurării unui echilibru între educația primită la școală și cea 
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primită acasă. Prin educarea parentală ne dorim să transmitem, în primul rând, 

importanța invățământului antepreșcolar. Această activitate reprezintă un pilon la 

fel de important ca și celelalte, deoarece, părinții sunt cei care iau deciziile pentru 

copil. 

 

          Activitatea A.3 Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și 

materiale de învățare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special 

pentru copiii aparținând minorității roma. 

Prin a 3-a activitate, asigurăm furnizarea de servicii de învățare și facilităm accesul 

copiilor la invățământul antepreșcolar. Aceasta este activitatea de bază, prin care 

vom realiza funcționarea creșei, și vom desfășura activitățile de educare, hrănire, 

consiliere, ș.a.m.d.  

 

          Activitatea A.4 Asigurarea resurselor umane calificate pentru 

învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului 

didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de 

mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire. 

Prin această acțiune ne dorim furnizarea serviciilor de pregătire profesională către 

participanți, prin organizarea de diferite cursuri în urma cărora aceștia să 

dobândească un set de abilități necesare în lucrul și pentru educarea 

antepreșcolarilor. Pe lângă aceste cursuri, ne dorim să efectuăm pregătirea prin 

organizarea de programe de mentorat și a altor forme de instruire. 

 

5. DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ  

 

          În cadrul proiectului ”Funcționare creșă Moșnița Nouă”, grupul ţintă vizat este 

compus din 3 categorii și anume: antepreşcolari, părinţi/tutori/persoana care are 

în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi personal didactic din 

Educaţie şi Îngrijire Copii Preşcolari.  

Astfel, în ceea ce priveşte categoria - personal didactic, vizată în cadrul prezentei 

metodologii, grupul ţintă va fi compus dintr-un număr de 12 persoane din cadrul 

personalului didactic din unitatea publică care va oferi servicii de educaţie 

antepreşcolară. Personalul didactic va beneficia de formare profesională (cursuri 

specializare, perfecţionare educator puericultor, educator specializat, etc.) în 

vederea asigurării resurselor umane calificate pentru învăţământul antepreşcolar. 

 

          Explicarea termenilor  

 

           ”Personalul didactic” cuprinde persoanele din sistemul de învățământ 

responsabile cu instruirea și educația. Din categoria personalului didactic pot face 

parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au 

capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă 
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deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic 

pentru îndeplinirea funcției. 

 Sursa: Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

 

Art.247. - Funcţiile didactice sunt:    

a) în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor - se normează câte un post 

pentru fiecare grupă de copii; în instituţiile cu program prelungit sau 

săptămânal, personalul didactic se normează pe ture; 

  Art.236. – (1) Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din 

învăţământul preuniversitar cuprinde: 

a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în 

cadrul unor programe acreditate potrivit legii; 

b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul 

programelor de formare psihopedagogică de nivel I şi II realizată prin 

departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior; 

c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de 

învăţământ, de regulă sub coordonarea unui profesor mentor. 

    Modificat de art.I pct.56 din OUG 49/2014 

                    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din 

educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor, a celui din 

invatamantul prescolar si primar pentru functiile de educatoare/educator si 

invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice, iar a maistrilor-

instructori si a antrenorilor prin unitati de invatamant tertiar nonuniversitar. 

Art.248. -  (1) Pentru ocuparea functiilor didactice prevazute la art. 247 este 

necesara efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o 

unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, de regula sub 

indrumarea unui profesor mentor, si trebuie indeplinite urmatoarele conditii 

minime de studii: 

a) pentru ocuparea functiilor didactice de educator-puericultor, 

educator/educatoare, invatator/invatatoare - absolvirea cu diploma a 

liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, cu specializarea 

corespunzatoare fiecarei functii didactice; 

 

          ”Programele de formare” - dezvoltarea profesională a personalului didactic, 

de conducere, de îndrumare și de control sunt fundamentate pe standardele 

profesionale pentru profesia didactică, standarde de calitate și competente 

profesionale și au următoarele finalități generale: 

a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare 

corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul 

psihopedagogic și metodic;\ 

doc:1140004903/18
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b) dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, prin sistemul 

de pregătire și obținere a gradelor didactice;  

c) dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de îndrumare și de 

control; 

d) dobândirea de noi competențe, prin programe de conversie pentru noi 

specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 

ocupate în baza formării inițiale;  

e) dobândirea unor competențe complementare prin care se extinde categoria 

de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea 

asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională și 

orientarea în carieră, educația adulților și altele; 

f) dezvoltarea și extinderea competențelor transversale privind interacțiunea și 

comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic, asumarea de 

responsabilități privind organizarea, conducerea și îmbunătățirea 

performanței strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul și analiza 

reflexivă a propriei activități și altele. 

Sursa: Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar din 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

          ”Competențele profesionale” reprezintă ansamblul unitar și dinamic al 

cunoștințelor și abilităților. Sistemul de competențe cuprinde cinci categorii 

fundamentale: 

a) competențe profesionale: competențe cognitive, competențe funcțional-

acționale; 

b) competențe complementare: competențe digitale, competențe lingvistice, 

competențe de consiliere; 

c) competențe transversale: competențe de rol, competențe de dezvoltare 

personală și profesională; 

d) competențe de conducere, de îndrumare și de control; 

e) competențe dobândite prin programe de conversie profesională.  

Sursa: Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar din 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare. 

  

          ”Certificarea” reprezintă procesul de recunoaștere și înregistrare oficială a 

realizării și a competenței persoanelor care au studiat prin furnizarea unei dovezi 

documentare. În acest caz acordarea certificatului de competență se bazează pe 

evaluarea a ceea ce candidatul știe să facă în condiții reale de muncă.  

Sursa: Glosar de termeni tehnici folosiți în învățământul tehnic și profesional din 

România1 și Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar din 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare”.  

 

          “Data intrării în operațiune”: reprezintă prima zi în care un participant este 

implicat în activitățile derulate în cadrul unui proiect finanțat prin FSE/YEI. Data 
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intrării participantului în proiect nu trebuie confundată cu data începerii 

proiectului; acestea nu coincid decât în cazul în care prima zi a proiectului este și 

data la care participantul a început prima activitate în cadrul proiectului.  

Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea și validarea datelor din 

orientările Comisiei Europene.  

 

          ”Participantul” reprezintă persoana care face parte din grupul țintă al 

proiectului și care: participă activ la o activitate din cadrul proiectului, are asociate 

o serie de cheltuieli făcute în cadrul proiectului și poate fi identificată, respectiv 

contactată în vederea raportării indicatorilor.  

Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea și validarea datelor din 

liniile directoare ale Comisiei Europene. 

 

6. PROCESUL DE INFORMARE  

 

          În vederea identificării personalului didactic, activitatea de informare a 

potenţialilor benefciari ai proiectului cu privire la oportunităţile oferite, se va 

realiza astfel: 

 Informare stradală - se va realiza, în primul rând, informarea printr-un anunț 

a persoanelor din comuna Moşniţa Nouă (şi ale celor 5 sate de pe teritoriul 

comunei) care va fi afişat la primărie, şcoală, biserică şi în alte locaţii des 

circulate din localitate. 

 Informare social – media - se va derula o campanie de informare a 

potenţialilor beneficiari atât online pe rețelele de socializare cât şi pe site-

ul primăriei. 

 Informare directă - această activitate are în vedere organizarea de întîlniri 

face - to - face cu potenţiali membri ai grupuli ţintă, în cadrul cărora li se vor 

prezenta activităţile proiectului, oportunităţile oferite şi reponsabilităţile ce 

le revin. 

 

7. CRITERII DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ CATEGORIA 1 - PERSONAL DIDACTIC 

 

          Identificarea celor 12 cadre didactice se va realiza cu respectarea 

prevederilor   anexelor 1 a) și 1 b) din HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei 

de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie 

antepreșcolară și HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice. 

         7.1 La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar 

vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi 
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condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii 

contractuale.  

          7.2 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând 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 baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) este personal didactic (puericultor) ce urmează să implementeze activitățile 

cu copii antepreșcolari incluși in grupul țintă al proiectului;  

h) 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.  

7.3 Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care 

participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 

se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat 

de funcţii se află funcţia vacantă. 

 

          Condiţiile specifice necesare 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 medii + specializare în ocupaţia de educator puericultor obţinută prin 

absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul educaţiei Naţionale; 

 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; 
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 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: 

nu este cazul. 

 

 

 
8. PROCESUL DE SELECȚIE / CALENDARUL ACTIVITAȚILOR   

 

          În vederea identificării cadrelor didactice ce pot beneficia de oportunităţile 

oferite în cadrul proiectului vor fi realizate următoarele acţiuni:  

1. În perioada 1 februarie - 26 februarie 2021 - Informarea persoanelor din 
comuna Moşniţa Nouă (satele: Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina, Urseni, 
Rudicica) cu privire la oportunităţile oferite prin proiect precum şi cu privire 
la condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea accederii în grupul ţintă. 
Informarea se va realiza prin afişaj la primărie, şcoală, biserică şi în alte 
locaţii des circulate din localitățile menționate;  

2. 01 martie - 15 martie depunerea dosarelor de identificare; 
3. 15 martie - 01 aprilie 2021 identificarea persoanelor eligibile pe baza 

îndeplinirii condiţiilor de participare;    

4. 01 aprilie - 09 aprilie  transmiterea dosarelor către biroul Resurse Umane din 

cadrul Primariei Moșnița Nouă în vederea  demarării procedurilor de 

organizare a  concursului de ocupare al postului.   

           

          Dosarul de identificare al candidaţilor, va cuprinde următoarele documente: 

 cerere de înscriere; 

 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. 

 

          Menţiuni: 

 adeverința  care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătății Publice. 
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 copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul. 

 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 14 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. Din comisie va face parte managerul de proiect, 

expertul în comunicare şi identificare grup ţintă categoria 1, cadre didactice, doi 

experţi din cadrul proiectului numiţi de managerul de proiect şi un reprezentant al 

unităţii administrative teritoriale Moşniţa Nouă. 

          Verificarea conţinutului complet al dosarului şi respectarea cerinţelor 

stabilite pentru fiecare candidat se va realiza în baza unei fişe de evaluare a 

dosarelor. Un dosar incomplet şi care nu respectă cerinţele stabilite va duce la 

nevalidarea acestuia de către comisia de evaluare (conform anexa 2). 

          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. 

          Concursul va fi organizat în temeiul HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

378vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. 

          Procesului de monitorizare al grupului ţintă se va realiza pe toată durata de 

implementare al proiectului şi va fi gestionat atât de experţii în comunicare şi 

informare, cât şi de experţii în consiliere. 

9. DISPOZIȚII FINALE 

          Dosarele cadrelor didactice, însoţite de toate documentele de evaluare fac 

parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de 

management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 

Menţiuni suplimentare: 

 • Selecţia persoanelor eligibile se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse 

şi principiul nondiscriminării. 

 

Întocmit                                                                   Avizat              

Responsabil grup țintă                                        Manager Proiect  

NEIDONI ALINA SONIA                                        Ciocoiu Anca  
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Anexa 1 

FIȘA POSTULUI 

EDUCATOR PUERICULTOR 

 

          Denumirea postului: Educator puericultor 

          Nivelul postului: de execuție  

          Scopul principal al postului: 

 realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiune activă, rutină 

zilnică, organizarea eficientă și protectivă a activităților de învățare; 

  siguranța și securitatea copiilor; 

 promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice 

vârstei; 

 sprijinirea familiei și părinților în educația timpurie a copiilor.  

 

          Condiții specifice pentru ocuparea postului:  

 studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator 

puericultor/ educator/ educator – învăţător/ învăţător – educator; 

 studii medii + specializare în ocupaţia de educator puericultor obţinută prin 

absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul educaţiei Naţionale; 

 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. 

  

          Abilități, aptitudini, competențe:  

 disponibilitate pentru cunoașterea, înțelegerea și abordarea diferențiată a 

copiilor potrivit posibilităților individuale și ritmului propriu de dezvoltare;  

 bune abilități de a empatiza atât cu copiii cât și cu părinții acestora; 
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 răbdăre şi calm în comunicarea cu copiii și părinții acestora;  

 corectitudine, optimism, stăpânire de sine; 

 spririt de initiativă, spontaneitate; 

 cunoașterea și respectarea drepturilor copilului; 

 abilitatea de a asculta activ; 

 folosirea unui  limbaj accesibil copilului și adaptat ciclului de viață în care se 

află; 

 cunoașterea  stadiilor de dezvoltare a copilului și personalitatiile lui; 

 cunoașterea metodelor de abordare a copiilor în funcție de nevoile 

individuale ale fiecăruia; 

 abordare pozitivă a copiilor bazată pe toleranță, încurajare, acceptare, 

sprijin; 

 adaptabilitate la situații complexe; 

 flexibilitate si deschiderea de a invata lucruri noi in folosul copilului; 

 spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent; 

 discreție și respect  față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor 

cu care vine in contact; 

 disponibilitate pentru cercetare și învățare a metodelor pozitive de educare 

a copiilor și corectare a comportamentelor nadorite. 

 

Atribuții generale:  

 respectă regulamentul de ordine interioară al creșei; 

 respectă dispozițiile directorului de creșă; 

 se conformează oricărei dispoziții ale directorului de creșă; 

 respectă confidențialitatea privitoare la datele despre copii și activitățile din 

creşă; 

 respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

 respectă normele PSI sub semnatura proprie și participă la instruirea teoretică 

și practică; 

 își însusește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția 

copilului; 

 respectă codul deontologic al profesiei; 

 participă la cursuri privind protecția copilului și pregătirea profesională ori 

de câte ori este solicitat; 

 participă la ședințele echipei pluridisciplinare și ședintele administrative din 

creşă;  

 participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din centru; 

 îndeplinește orice alte sarcini trasate de directorul de creșă.  

 

          Atribuții specifice:   

 realizează activități de îngrijire și de stimulare psihomotorie  a copiilor în 

vederea  dezvoltării și creșterii gradului de independența; 
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 realizează activități care vizează dezvoltarea comportamnetului socio-

afectiv; 

 contribuie la dezvoltarea comportamentului verbal prin intermediul 

activităților specifice; 

 realizează programe care cuprind activități ce urmăresc creșterea 

receptivității generale la stimuli în vederea dezvoltării  capacităților și 

atitudinilor în învățare; 

 colaborează activ cu părinții / apartinătorii copiilor înscriși în cadrul creșei; 

 comunică  părințiilor ori de câte ori este nevoie, cu avizul directorului de 

creșă, starea emoțională și afectivă a copiilor; 

 semnalează orice schimbare majoră  de comportament a copiilor, directorului 

de creșă  în vederea identificării cauzei; 

 cere relații părinților în legătură cu starea emoțională a copiilor și a modului 

în care s-au comportat la domiciliu; 

 se informează constant  asupra relațiilor de familie; 

 în cazul în care există suspiciuni cu privire la creșterea și educarea copiilor in 

familie,  suspiciuni de abuz, neglijare , exploatare ,  comunică imediat 

directorului de creșă pentru a monitoriza situația și pentru a se lua măsuri; 

 semnalează orice problemă privind sănătatea copiilor și acorda primul ajutor 

în cazurile de urgență, în accidente,  urmând ca în cel mai scurt timp să 

solicite sprijinul asistentului medical; 

 în relațiile cu părinții și cu copii va avea un comportament nediscriminator 

folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate; 

 supraveghează constant, în mod activ somnul copiilor pentru a observa daca 

apar evenimente majore; 

 coordonează și răspunde de activitatea din grupă având o relație de 

colaborare cu personalul creșei; 

 educatorul va avea o ținută decentă, adecvată mediului în care lucrează; 

 respectă deontologia medicală, secretul profesional; 

 asigură, alături de tot personalul din creşă, realizarea măsurilor privind 

siguranța și securitatea copiilor. 

  

          Relații ierarhice: este subordonat directorului de creșă. 

          Relații functionale: relationează cu ceilalți salariați din cadrul creșei, cu 

experţii din cadrul proiectului, cât și cu alți salariați din cadrul Primăriei Moșnița 

Nouă. 

 

Manager Proiect, 

Ciocoiu Anca 

 

 

                                                                                                  Aprobat, 

                                                                                Primar Florin Octavian BUCUR 
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Anexa 2 

FIŞĂ DE EVALUARE DOSARE CANDIDAŢI 

DATA ___/___/_____ 

 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume 
candidat 

Studii în 
domeniul 
ştiinţe ale 
educaţiei 

Experienţă 
profesională 
în domeniu 

Dosar 
complet1 

Observaţii 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

COMISIA DE EVALUARE 

Nume şi prenume                            Funcţia                                   Semnătura 

                                                             
1 Dosarul complet cuprinde următoarele documente 

 cerere de înscriere; 

 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. 
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1. ________________________   -    _____________________    -    ______________ 

2. ________________________   -    _____________________    -    ______________ 

3. ________________________   -    _____________________    -    ______________ 

4. ________________________   -    _____________________    -    ______________ 

5. ________________________   -    _____________________    -    ______________ 

 

Întocmit                                                                   Avizat              

Responsabil grup țintă                                        Manager Proiect  

NEIDONI ALINA SONIA                                        Ciocoiu Anca  

 


