R O M Â N IA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL FOCȘANI
Serviciul Public ‘Creșe’
Str. Diviziei nr. 1A, Focșani, județul Vrancea
Cod fiscal: 32199824
ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN de PROMOVARE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 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, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public Creșe Focșani
organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare
într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează:
1. Promovare de pe postul de educator puericultor debutant, pe postul de educator
puericultor.
Bibliogafia:
1. Suport de curs educator puericultor - Fundația pentru Învățământ
2. Educația centrată pe copil 0-3 ani - Eleanor Stokes Szanton
3. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani dr. Mihaela Ionescu;
4. Modul de specialiare instructor animator - Elena Maria Ioniță;
5. Activități de învățare pentru copii foarte mici (de la naștere la 3 ani) – Carolyn Rutsch.
Concursul constând în probă scrisă și practică va avea loc la sediul instituției situat în strada
Diviziei nr. 1A, în data de 8 mai ora 11.00.
2. Promovare de pe postul de muncitor calificat III, pe postul de muncitor calificat II.
Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și
completările ulterioare.
Concursul constând în probă practică va avea loc la sediul Creșei nr. 1 situat în strada
Aleea 1 Iunie nr. 1, în data de 8 mai ora 9.00.
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