Tematica pentru postul de educator puericultor
1. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 Cap. I – Dispozitii generale: art.1, alin.1, art.3, art,4, art.5,art.6
2. Hotarârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor
şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară







Cap.I – Dispozitii generale : art.1, art.2, art,3, art.4;
Cap.II – Sectiunea 1 : art.5, art.6, art.7, art.8;
- Sectiunea a-2a : art.12, art.13,art.14, art.15, art.16, art.19, art.20,
- Sectiunea a-3a : art.21, art.22, art.23, art.24, art.25,
- Sectiunea a-4a: art.38;
Cap.III – art.34, art.37,art.38,art.39, art.40,art.41,art.42;
Cap.IV - art.53, art.54;
Cap.V – art.56,art.57;

3. Curriculum pentru educaţia timpurie) 2019, Ministerul Educatiei Nationale






Princiipii generale care stau la baza elaborarii curriculumului – pag.4 – 6;
Plan de invatamant pentru educatie timpurie : 0 -18 luni, 19 -36 luni – pag.6;
Metodologia de aplicare a Planului de invatamant pentru educatie timpurie – pag.8 –
13;
Domeniile de dezvoltare pag.16 – 23 ; Nivel anteprescolar ( de la nastere la 3 ani)
Anexa nr.2 – program zilnic ( 0-3 ani)

4. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 ani
A. Dezvoltarea fizica, a sanatatii si igienei personale:
- Subdomeniul : Dezvoltare fizica : 0 – 18 luni, 19 – 36 luni;
- Subdomeniul : Sanatate si igiena personala : 0 -18 luni, 19 – 36 luni;
B. Dezvoltare socio-emotionala:
- Subdomeniul : Dezvoltare sociala: 0 – 18 luni, 19 – 36 luni;
- Subdomeniul : Dezvoltare emotionala: 0 – 18 luni, 19 – 36 luni;
C. Dezvoltare socio-emotionala:
- Subdomeniul : Curiozitate si interes: 0 -18 luni,19 – 36 luni;
- Subdomeniul :Initiativa: 0 -18 luni,19 – 36 luni;
- Subdomeniul : Persistenta: 0 -18 luni,19 – 36 luni;
- Subdomeniul : Creativitate: 0 -18 luni,19 – 36 luni;
D. Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii:
-Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului si al comunicarii: 0 -18 luni,19 – 36 luni;
- Subdomeniul: premisele citirii si scrierii: 0 -18 luni,19 – 36 luni;
E. Dezvoltare cognitiva si cunoasterea lumii:
- Subdomeniul : Dezvoltarea gandirii logice si rezolvarea de probleme: 0 -18 luni,19 – 36
luni;
- Subdomeniul: Cunostinte si deprinderi elementare matematice, cunoasterea si
intelegerea lumii:0 -18 luni,19 – 36 luni;
1

5. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului.



Cap II - Drepturile copilului
Cap VI.Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei
forme de violenţă;

6. Ordinul nr.1456/2020 – Privind aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor
 Cap I – Dispozitii generale
 Cap. II – Norme specifice diferitelor tipuri de unitati pentru copii si tineri – art.21,
art.33;
 Cap.III – Norme de igiena a procesului instructiv –educativ – art
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