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ANUNŢ 
 

Primӑria Oraşului Videle organizeazǎ la sediul sǎu din str. Republicii, nr. 2 în data de 12.07.2021, ora 
10.00 – proba scrisǎ, respectiv 15.07.2021, ora 12.00  - interviul, concurs pentru ocuparea postului vacant de 
educator puericultor, studii postliceale din cadrul Creşei Videle. 

Condiţiile necesare ocupǎrii unui post de naturǎ contractualǎ vacant sau temporar  vacant sunt 
prevǎzute la art. 3 din HGR 286/2011, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi anume: 
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) 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.  

Condiţiile specifice de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea postului vacant mai sus 
menţionat sunt urmǎtoarele:  

- absolvent de studii postliceale, cu diplomă sau certificat, domeniul pedagogic; 
- vechime în specialitatea necesară: 1 an; 
- curs de educator puericultor. 

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs - Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informaticǎ, Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto din cadrul 
Primǎriei Videle,   pânǎ cel târziu în data de 02.07.2021, ora 16.30 şi vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele:  
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  

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 -  diplomă/certificat 
de absolvire studii postliceale, domeniul pedagogic, curs de educator puericultor;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele 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 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; 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) 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 până la data desfăşurării primei probe a 
concursului.  

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.  

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei Oraşului Videle, str. 
Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-
mail: primariavidele@yahoo.com, persoana de contact: Vochin Nicoleta –inspector. 
 Concursul va consta în parcurgerea a 3 etape: 
   -   selecţia dosarelor: 5-6.07.2021; 
   -  proba scrisǎ la data de 12.07.2021, ora 10.00- probǎ susţinutǎ doar de cǎtre acei candidaţi declaraţi admişi 
la selecţia dosarelor. 

-   proba interviu la data de 15.07.2021, ora 12.00- probǎ susţinutǎ doar de cǎtre acei candidaţi declaraţi 
admişi la proba scrisǎ. 

  Dupǎ susţinerea fiecǎrei probe, afişarea rezultatelor se va face în termen de o zi lucrǎtoare de la finalizarea 
probei respective. 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii rezultatului selecţiei 
dosarelor, respectiv de la data afişǎrii rezultatului probei scrise şi a interviului. Soluţionarea contestaţiilor se 
va face în termen de maximum o zi lucrǎtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, 
rezultatele contestaţiilor se vor afişa imediat dupǎ soluţionare. 

Rezultatele finale se afişeazǎ în termen de maximum o zi lucrǎtoare de la data soluţionǎrii 
contestaţiilor. 

Vor fi declaraţi „admis” pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs, candidaţii ce vor obţine 
cel mai mare punctaj final ( calculat ca medie a punctajelor obţinute la proba scrisǎ şi interviu). Va fi declarat 
‚admis” la proba scrisǎ, candidatul care a obţinut un punctaj de minim 50 de puncte, iar la proba interviu, va fi 
declarat „admis”, candidatul care a obţinut minim 50 de puncte. 

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a instituţiei - www.primariavidele.ro   

 
 ATRIBUŢIILE POSTULUI: 

1.Își desfӑșoarӑ activitatea la grupa de copii timp de 8 ore pe zi; 

2.Realizeazӑ cu copiii activitӑţi care vizeazӑ:  

 a) dezvoltarea fizicӑ, a sӑnӑtӑţii și igienei personale; 



 b) dezvoltarea socio-emoţionalӑ; 

 c) capacitӑţi și atitudini faţӑ de ȋnvӑţӑre; 

 d) dezvoltarea limbajului, a comunicӑrii; 

 e) dezvoltarea cognitivӑ și cunoașterea lumii; 

3.Cunoaște, respectӑ și aplicӑ curiculum și planul de ȋnvӑţӑmȃnt corespunzӑtor nivelului antepreșcolar; 

4.Folosește ȋn demersul sӑu didactic strategii personalizate care valorizeazӑ copilul, ȋl diferenţiazӑ și ȋl 

individualizeazӑ potrivit ritmului și nevoilor proprii, ȋn vederea sprijinirii  dezvoltӑrii sale. 

5.Întocmește pentru fiecare zi “ Planul de activitate”, ţinȃnd cont de urmӑtoarele repere: particularitӑţile de 

dezvoltare ale grupei de vȃrstӑ cu care lucreazӑ , strategii activ-participative și obiective operaţionale corect  

formulate. 

6.Pregӑtește materialul didactic ȋn conformitate cu particularitӑţile de vȃrstӑ și nivelul de dezvoltare al copiilor 

din grupӑ, precum și cu conţinuturile activitӑţilor planificate. 

7.Rӑspunde de planificarea și realizarea corectӑ a tuturor activitӑţilor din programul zilnic al copiilor: 

 activitӑţi tematice (jocul, activitӑţi de muzicӑ și mișcare, activitӑţi artistice și de ȋndemȃnare, activitӑţi 

de creaţie și comunicare, activitӑţi de cunoaștere, activitӑţi ȋn aer liber); 

 rutine și tranziţii; 

 jocuri și activitӑţi liber alese. 

8.Valorizeazӑ eforturile tuturor copiilor prin folosirea aprecierilor  verbale pozitive la adresa copiilor. 

9.Monitorizeazӑ evoluţia copiilor din grupӑ, completȃnd trimestrial sau ori de cȃte ori este nevoie fișa de 

apreciere a progresului copilului. 

10.Colaboreazӑ cu personalul creșei orice problemӑ ȋntȃmpinatӑ de copii ȋn procesul de dezvoltare și 

pӑstreazӑ confidenţialitatea informaţiilor obţinute.  

11. Iniţiazӑ  ȋntȃlniri  cu pӑrinţii/reprezentanţii legali ai copiilor din grupӑ ori de cȃte ori considerӑ cӑ trebuie 

sӑ transmitӑ informaţii de interes general pentru grupa de copii. 

12.Organizeazӑ arii de interes cu materialele de care dispune, astfel ȋncȃt copiii sӑ fie stimulaţi, sӑ-i ajute sӑ se 

orienteze, sӑ-i invite la acţiune, asigurȃnd securitatea copiilor și respectarea legislaţiei ȋn vigoare. 

13.Verificӑ permanent starea mobilierului, echipamentelor, jucӑriilor și a materialelor puse la dispoziţia 

copiilor cu prilejul activitӑţilor tematice planificate , ȋn vederea prevenirii accidentelor sau evenimentelor 

neplӑcute. Semnaleazӑ administratorului nevoia reparaţiilor sau ȋnlocuirilor și scoate din folosinţӑ jucӑriile sau 

materialele care nu mai prezintӑ siguranţӑ. 

14.Sorteazӑ și eliminӑ jucӑrii/piese deteriorate, face propuneri pentru dotarea grupei de copii cu jucӑrii, jocuri, 

materiale didactice și biroticӑ necesare desfӑșurӑrii ȋn bune condiţii a programului de educaţie timpurie. 

15.Urmӑrește ca spaţiul grupei sӑ fie ȋn permanenţӑ curat și igienic și participӑ activ la efectuarea curӑţeniei și 

dezinfecţiei. 



16.Promoveazӑ prin exemplul personal respectarea ȋn interacţiunile cu copiii a valorilor de bazӑ a relaţiilor de 

calitate privind: cӑldura și afecţiunea, limite clare și bine precizate, rӑspuns imediat și corect la nevoile 

copilului, respect, deschidere  și comunicare, recunoașterea  calitӑţilor și a reușitelor. 

17) Supravegheazӑ copiii pe toatӑ durata programului de lucru. Rӑspunde de securitatea fizicӑ, emoţionalӑ și 

psihicӑ a copiilor și de prevenirea accidentelor cӑt timp copiii sunt ȋn grija sa. La nevoie, poate pӑrӑsi grupa 

numai dacӑ supavegherea copiilor este asiguratӑ.   

18) Urmӑrește ca toaleta copiilor sӑ fie efectuatӑ corespunzӑtor. Participӑ activ la efectuarea toaletei copiilor: 

schimbarea scutecului, spӑlarea corpului, ștergerea nasului , dezbrӑcarea/ȋmbrӑcarea, descӑlţarea/ȋncӑlţarea. 

19) Urmӑrește starea de sӑnӑtate a copiilor și ȋn cazul apariţiei oricӑrei modificӑri anunţӑ asistentul medical al 

creșei. 

20) Participӑ efectiv alӑturi de asistenta medicalӑ  și ȋngrijitorul de copii la procesul de alimentaţie al copiilor. 

21) Preia copiii la venirea acestora ȋn creșӑ dupӑ triaj și are grijӑ sӑ transmitӑ eventualele mesaje ale 

aparţinӑtorilor și celorlalţi membrii ai echipei. 

22) Predӑ copiii la plecarea acestora de la creșӑ și rӑspunde de modul ȋn care face predarea: cui predӑ copilul, 

cum este toaletat copilul, ce informaţii transmite aparţinӑtorilor. 

23) Completeazӑ caietul de “ preluare/predare a copiilor” la finalul programului de lucru. 

24) Își pӑstreazӑ ȋntotdeuna calmul și respectul ȋn relaţionarea cu copiii și aparţinӑtorii acestora chiar și ȋn 

situaţiile neplӑcute, punȃnd pe primul loc interesul copiilor și respectul faţӑ de aparţinӑtorii acestora; 

25) Cunoaște, respectӑ și aplicӑ toate procedurile operaţionale referitoare la domeniul sӑu de activitate. 

26) Sesizeazӑ șefului ierarhic superior orice situaţie ambientalӑ care interfereazӑ negativ cu procesul 

educaţional ( situaţii conflictuale, evenimente/incidente nedorite sau neprevӑzute, lipsa sau deteriorarea unor 

instrumente de lucru sau bunuri, etc.). 

27) Efectueazӑ igiena spaţiilor ( sӑli de joacӑ, dormitoare, bӑi, alte spaţii, anexe) ȋn cazul lipsei ȋngrijitorilor. 

28) Rӑspunde de ȋmbrӑcarea adecvatӑ a copiilor, ȋn funcţie de spaţiul ȋn care se aflӑ.  

29) Participӑ la activitatea de ȋngrijire a copiilor. 

30) Poartӑ pe toatӑ durata programului de lucru echipamentul de protecţie pe care ȋl schimbӑ ori de cȃte ori 

este nevoie pentru pӑstrarea igienei și aspectului personal plӑcut. 

31) Comunicӑ interactiv la locul de muncӑ, menţine permanent dialogul cu restul personalului din creșӑ cu 

scopul cooperӑrii și susţinerii reciproce , ȋn vederea asigurӑrii bunei desfӑșurӑri a activitӑţilor din creșӑ, 

dialogheazӑ netendenţios, folosind cuvinte și tonalitate adecvatӑ, evitȃnd conflictele. 

32) Oferӑ pӑrinţilor /reprezentanţilor legali ai copiilor, zilnic , informaţii succinte cu privire la starea 

emoţionalӑ și afectivӑ a copilului, dificultӑti identificate, orice elemente care necesitӑ luarea unor mӑsuri sau a 

cӑror cunoaștere de cӑtre pӑrinţi/reprezentanţi legali este necesarӑ pentru dezvoltarea armonioasӑ a  copiilor. 

33) Cunoaște și respectӑ legislaţia privind protecţia și promovarea drepturilor copilului. Raporteazӑ ȋn cel mai 

scurt timp posibil șefului ierarhic superior orice suspiciune de abuz asupra copilului. 

34) Cunoaște, respectӑ și aplicӑ regulile de igienӑ individualӑ. Declarӑ șefului ierarhic superior orice boalӑ 

acutӑ de care suferӑ, precum și bolile transmisibile apӑrute la membrii familiei sale. 

35) Supravegheazӑ și rӑspunde de starea curӑţeniei spaţiilor unde-și desfӑșoarӑ activitatea. 



36) Pӑrӑsește locul de muncӑ, ȋn timpul programului, numai cu acordul șefului ierarhic superior   și numai 

dupӑ schimbarea echipamentului specific postului. Recuperarea orelor se va face la solicitarea șefului ierarhic 

superior. 

37) Rӑspunde de ȋmbrӑcarea adecvatӑ a copiilor, ȋn funcţie de spaţiul ȋn care se aflӑ. 

38) Respectӑ Regulamentul de Ordine Interioarӑ, Codul etic și Regulamentul de Organizare și Funcţionare al 

Creșei, al Direcţiei de Asistenţӑ Socialӑ și al Primӑriei. 

39) Participӑ la instruirile SSM și PSI. Respectӑ și aplicӑ la locul de muncӑ normele și regulile specific SSM 

și PSI. Participӑ și la alte instruiri ȋn domeniul sӑu de activitate. 

40) Folosește ȋn relaţie cu copiii/pӑrinţii, reprezentanţii legali ai copiilor un limbaj corect și tonalitate 

adecvatӑ, manifestȃnd bunӑvoinţӑ și professionalism. 

41) Pӑstreazӑ confidenţialitata tuturor aspectelor legate de locul de muncӑ, nepurtȃnd discuţii cu referire la 

activitatea de la locul de muncӑ ȋn alte medii decȃt cu acordul directorului. Se abţine de la orice faptӑ care ar 

putea aduce prejudicii creșei sau Primӑriei. 
42) Prezentele atribuţii nu sunt limitative, titularul postului putȃnd efectua și altele din domeniul sӑu de 

activitate dispuse de conducere; 

Bibliografia şi tematica de studiu:  
   Bibliografia  

1. Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru 
educaţie timpurie; 

2. Ordinul ministrului Educației Cercetӑrii, Tineretului și Sportului nr.3851/2010 Repere Fundamentale 
ȋn Învӑţarea și Dezvoltarea Timpurie. 

3. Ghidul pentru educaţie timpurie a copiilor de la naștere pȃnӑ la 3 ani, Ministerul Educației Cercetӑrii și 
Tineretului. 

4. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificӑrile și 
completӑrile ulterioare;. 

5. Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a 
altor unități de educație timpurie antepreșcolară. 

6. Ordin Comun al Ministerului Educației Naţionale și Ministerul Sӑnӑtӑţii Nr.3412/557/2013 privind 
aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a 
furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară. 

7. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicatӑ; 
8. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare. 
 
9. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare.  
10.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind  Codul administrativ, cu modificӑrile și 

completӑrile ulterioare. 
Tematica 
1.  Repere Fundamentale ȋn Învӑţarea și Dezvoltarea Timpurie, potrivit Ordinul ministrului Educației 

Cercetӑrii, Tineretului și Sportului nr.3851/2010 - integral 
2.  Curriculum pentru educaţie timpurie aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

4.694/02.08.2019 - integral; 
3. Conţinutul educativ al activitӑţii de educaţie timpurie potrivit prevederilor Hotărârii nr. 1252/2012 

privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie 
antepreșcolară; 



4. Atribuţiile educatorului  puericultor din creșӑ potrivit prevederilor Hotărârii nr. 1252/2012 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie 
antepreșcolară; 

5. Înființarea, organizarea și funcționarea creșelor potrivit Legii nr. 263/2007 , cu modificӑrile și 
completӑrile ulterioare; 

6. Drepturile copilului prevӑzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicatӑ ; 

7. Sistemul de servicii sociale conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificӑrile ulterioare; 
8. Educația antepreșcolară, parte a sistemului național de învățământ preuniversitar potrivit Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare. 
9. Partea I Dispoziții generale prevӑzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 

privind  Codul administrativ, cu modificӑrile și completӑrile 
10. Drepturi și obligaţii ale personalului contractual din administraţia publicӑ, precum și rӑspunderea 

acestuia prevӑzute ȋn Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice. Capitolul III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind  Codul administrativ, cu modificӑrile și 
completӑrile ulterioare.  

 
 
 
           PRIMAR,                           SECRETAR GENERAL,                       DIRECTOR EXECUTIV,  

BĂDĂNOIU NICOLAE                    IVAN CORINA NICOLETA                            RӐDULESCU FLORIN 


