ANUNŢ CONCURS

Centrul Bugetar de Administrare Creşe, cu sediul în str. Mehedinţi nr.15 (tel. 0364116666, fax 0364-116667, www.creseclujnapoca.ro), organizează concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii contractuale:
-

Educator puericultor cu studii medii

-

Educator puericultor cu studii superioare

– 1 post
- 2 posturi

Cerinţe:
-

Absolvent liceu pedagogic cu diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare
profesională invăţător-educator sau echivalent (pentru postul cu studii medii)

-

Absolvent studii superioare cu diplomă de licenţă cu profil sociopsihopedagogie sau
pedagogie (pentru posturile cu studii superioare)

Pentrul înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarul de concurs la secretariatul
instituţiei (str. Mehedinţi nr.15) luni, marţi, miercuri, joi între orele 8,30 – 15,30, până în data de 20
februarie 2014.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată Centrului Bugetar de Administrare Creşe din

municipiul Cluj-Napoca;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor solicitate în cerinţele specifice fiecărui

post şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă 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
unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 24 martie ora 9,00, Sala de şedinţe din incinta
Creşei Patrocle (str. Herculane, nr.13A).
Concursul constă în următoarele etape succesive:
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Probă scrisă;

3. Interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Bibliografia şi tematica de concurs sunt anexate prezentei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel 0364 – 116666.

Director,
Dr. Neamţ Marioara

Anexă la anunţul de concurs din data de 06.02.2014

Bibliografia şi tematica de concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii contractuale la Centrul
Bugetar de Administrare Creşe:
-

Educator puericultor cu studii medii

-

Educator puericultor cu studii superioare

– 1 post
- 2 posturi

Bibliografie:
•

Pentru studii medii:

1. H.G. nr.1252 / 12.12.2012: Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor

unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
2. Ghid pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 3 ani

Autor: material elaborat de Minsiterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Adresă:

proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?

p_l_id=16980&folderId=31565&name=DLFE-2704.pdf
3. 450 de jocuri educaţionale. Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a

copilului
Autor: Viorica Preda
Editura: Didactica Publishing House, 2011
•

Pentru studii superioare se adaugă şi:

4. Introducere în psihologia copilului

Autor: H.R. Schaffer
Editura: ASCR, 2007

Tematica:
•

Pentru studii medii:

1. H.G. nr.1252 / 12.12.2012. Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor

unităţi de educaţie timpurie:
-

Capitolul 3, articolele 34 – 42

2. Ghid pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între naştere şi 3 ani:
-

Capitolul 4, paginile 20 – 94

3. 450 de jocuri. Repere fundamentale în învăţărea şi dezvoltarea timpurie a copilului:
-

Reperele, indicatorii şi jocurile pentru grupa de vârstă 19 – 36 luni

•

Pentru studii superioare se adaugă şi:

4. Introducere în psihologia copilului:
-

Capitolul4, paginile 101 – 103, 105 – 109, 112 – 114

-

Capitolul 9, paginile 268 – 271

