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ANEXA NR. 1 LA DISPOZIȚIA NR.  

 

______________________________ 

 

 

DIRECTOR GENERAL  

 

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ 

 

 

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art. 411 din Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

SECTOR 1 publică  

 

ANUNȚUL 

 

privind organizarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior, 

respectiv educator S în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei, după cum urmează: 

 

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI: 

 

26 august 2019, ora 10:00-proba scrisă la sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 

17. 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN: 

 

Bibliografia pentru susținerea examenului de promovare:  

Manual EDUCAȚIE TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș, Editura Arlequin 

București 2014; 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/


 

Tematica:  

Capitolul I Educație timpurie sau programe educative pentru copilăria mică:  

I.6. Caracteristicile și nevoile de dezvoltare ale copiilor 

I.7.Stimularea ca specific al dezvoltării la vârstele mici 

Capitolul IV Dezvoltarea copilului: dimensiunile proceselor de educație timpurie 

în favoarea dezvoltării: 

IV.2. Dezvoltarea copilului mic 

IV.3. Principiile dezvoltării copilului  

IV.4. Modele teoretice de stadii și etape de dezvoltare a copilului  

IV. 5. Dezvoltarea holistică  

IV.9. Dezvoltarea în cursul primilor trei ani 

IV.12. Aspecte ale dezvoltării sociale la copilul mic 

IV.13. Interacțiunea cu adultul ca bază a dezvoltării limbajului  

IV.14.Alfabetizarea emoțională 

IV.15. Experiența copilului ca experiență de relație 

IV.17.Programul Portage 

IV.18. Repere de dezvoltare în cadrul educației timpurii în România  

Capitolul V Sprijin educațional pentru dezvoltare prin cunoaștere și 

individualizare: 

V.1.Cunoașterea copilului în creșă și grădiniță pentru stimularea dezvoltării sale 

holistice 

V.2. Individualizarea ca proces de sprijin a dezvoltării 

Capitolul VI Perspective de abordare a jocului în educația timpurie: 

VI.1.Importanța jocului la copilul mic și preșcolar 

VI. 2. Dimensiunile jocului  

VI.3. Tipurile de joc în evoluția copilului  

VI. 4. Rolul părinților în joc 

VI.5. Primele jocuri sau specificul jocului la copilul mic 

VI.6. Jocul în programul de creșă/grădiniță  

Capitolul VII Rolul amenajării spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic 

și preșcolar: 

VII.1. Rolul mediului fizic în dezvoltarea copilului  

VII. 2. Mediul fizic în familie  

VII. 3. Importanța amenajării spațiului educativ din creșă/grădiniță 

VII. 4. Ce sunt ariile de stimulare? 

VII.5. Organizarea practică a spațiului educativ prin arii de stimulare 

VII. 6. Ocazii de joc-ocazii de învățare și dezvoltare prin arii de stimulare 

VII.7. Tipuri de arii de stimulare 

VII. 9. Avantajele ariilor de stimulare 

VII. 10. Rolul educatoarei în amenajarea spațiului educativ 

VII. 11. Materiale folosite  

VII. 12. Sugestii pentru alegerea jucăriilor și materialelor didactice 

Capitolul VIII Imaginea de sine și stima de sine în educația timpurie: 

VIII. 1. Educația timpurie și imaginea de sine 

VIII.2.Identitatea și construcția sinelui la copil  

VIII.3.Relația dintre dezvoltarea sinelui și apartenența copilului mic 

VIII. 4. Relația dintre dezvoltarea personală și încrederea în sine 

VIII. 5. Imaginea de sine, încrederea în sine și respectul sau stima de sine  

VIII.6. Procesul de construire a imaginii de sine 



VIII.7. Imaginea de sine sănătoasă și imaginea de sine deficitară 

VIII.8.Un model al indicatorilor imaginii de sine în primii ani de viață  

VIII.9.Factorii care influențează învățarea sinelui  

VIII.10. Premisele respectului de sine 

VIII.11. Conceptul de stimă de sine și analiza sa teoretică  

VIII.12. Componentele stimei de sine 

VIII.13.Atitudini parentale și stima de sine 

VIII.14. Activitățile pentru formarea încrederii în sine în creșă și grădiniță  

VIII. 15. Recomandări practice și cerințe față de educatori  

VIII. 16. Experiența de viață și respectul de sine 

Capitolul X Parteneriatul educațional: 

X.1. Familia ca mediu primar de socializare 

X.2. Familia și educația copiilor  

X.3.Părintele bun sau competența parentală  

X.4. Stadiile de dezvoltare ale competenței parentale 

X.5.Stilul educativ în familie 

X.6. Parteneriatul educațional în favoarea dezvoltării copilului  

X.7. Parteneriatul educațional ca relație și ocazie de dezvoltare pentru participanți 

X.8. Parteneriatul educațional ca atitudine  

X.9. Partenerii acțiunilor educative  

X.10. Modelul teoretic al parteneriatului 

X.11. Parteneriatul dintre părinți și educatori pentru a crește realizările/performanțele 

copilului/elevului  

X.12. Împuternicirea 

X.13. Implicarea părinților  

X.14. Argumente și forme de implicare a părinților în educația formală 

X.15. Modele ale unui parteneriat efectiv și eficient 

X.16. Condițiile parteneriatului  

X.17. Un cadru de măsurare calitativă a parteneriatului în educația timpurie  

X.18. Concluzii practice pentru parteneriatul în educație timpurie  

X.19. Cînd se naște colaborarea 

X.20. Informarea părinților  

X.21. Rezolvarea conflictelor cu părinții  

X.22. Tipuri de activități cu părinții 

X.23. Strategii de sprijin pentru familii în luarea deciziilor privitoare la copil  

X.24. Centrele de Resurse pentru Părinți  

X.25. Materiale necesare CRP 

X.26. Comunitatea educativă  

X. 27. Structuri de sprijin pentru copil și educatori  

 

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: 

Capitolul I. Dispoziții generale și definiții  

Capitolul II Drepturile copilului-Secțiunea 1. Drepturi și libertăți civile  

Capitolul VII Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului  

Capitolul IX Finanțarea sistemului de protecție a copilului  

Capitolul X Reguli speciale de procedură  

Capitolul XI Răspunderi și sancțiuni 

Capitolul XII Dispoziții finale și tranzitorii   



 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI: 

 

Pentru participarea la examenul de promovare, candidatul depune cerere, conform 

formularului aprobat, în perioada 02.08.2019-14.08.2019, inclusiv. 

 

Examenul constă în susținerea unei probe scrise.    

 

În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de 

examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre 

care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora 

stabilită pentru examenul de promovare. 

 

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune 

la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite. 

    Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia 

de examinare. 

   

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de 

gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore. 

 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează 

lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor 

criterii: 

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 

    b) abilităţi de comunicare; 

    c) capacitate de sinteză; 

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

          

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de 

notare. 

      

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

      

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două 

zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 

      

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

     

Comisia de soluţionare a contestaţiei va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se 

afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere 

a contestaţiei. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ 

 

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane 

Silvia Cristina Gaju 


