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Postul: Educator - Puericultor

Învăţământ preuniversitar

Nivel

Postul

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri
de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ

Nr.
crt.

PROFILUL / DOMENIUL

Nivelul de studii
Specializarea

Învăţământ postliceal

Învăţământ
liceal

Programa-proba de concurs /
Programa-disciplina pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ

Educator - puericultor

Educator Puericultor

PEDAGOGIC

1.

Educator - puericultor

x

x

Educator – puericultor
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

Notă: În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele preluate în cadrul sistemului de educație în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă
nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, pentru o
perioadă de cel mult 4 ani şcolari, începând cu anul școlar 2021-2022, pentru ocuparea posturilor de educator-puericultor pot fi angajaţi pe perioadă
determinată:
- absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli postliceale ori ai unei şcoli echivalente, cu specializările educatoare, educatoare-învăţător,
învăţător-educatoare, educator-învăţător, învăţător-educator care, în timpul formării inițiale, au urmat cursuri din domeniile puericultură sau educaţie
timpurie, precizate în foaia matricolă sau care, ulterior finalizării studiilor, au absolvit programe de formare continuă care se regăsesc în Registrul naţional al
programelor de formare continuă, acreditate prin ordin de ministru, ca abilitare curriculară, în domeniile puericultură sau educaţie timpurie, organizate în
cadrul unor proiecte sistemice implementate de către Ministerul Educației în parteneriat cu terți, pentru care au atestate, al căror plan de învățământ
conține minimum 90 de ore și care, prin acreditare, au obținut minimum 20 de credite profesionale transferabile;
- absolvenți cu diplomă de licență având specializarea Pedagogia învățământului preșcolar și primar;
- absolvenți cu diplomă ai programelor de masterat cu specializarea Educație timpurie.
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Învăţământ
antepreşcolar

(programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5453 / 2013)
/

