ANUN RECRUTARE I SELEC IE PERSONAL DIN AFARA
ORGANIGRAMEI PENTRU IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI FINAN AT DIN FONDURI EUROPENE
NERAMBURSABILE ”ÎMB TRÂNIM FRUMOS I DEMN !”
PRIM RIA MUNICIPIULUI TURNU M GURELE
JUDE UL TELEORMAN
PRIM RIA MUNICIPIULUI TURNU M GURELE
ANUN
RECRUTAREA I
SELEC IA PERSONALULUI PENTRU ANGAJAREA PE PERIOAD DETERMINAT
PENTRU : 3 POSTURI DE ÎNGRIJITORI LA DOMICILIU ( îngrijitor la domiciliu- 8
ore/zi, pe o perioad de 31 de luni, tarif orar 7,82 lei0
I 1 POST DE ASISTENT
MEDICAL GENERALIST ( 3 ore/zi, pe o perioad de 31 de luni, tarif orar 16,91 lei) ÎN
VEDEREA IMPLEMENT RII PROIECTULUI Îmbatrânim frumos i demn ! Cod proiect
127717

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE
POSTULUI DE ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU
asigur condi iile igienico-sanitare: igienizarea camerei, igienizarea obiectelor persoanei asistate,
igiena personal , conform planului individualizat de asisten i îngrijire;
completeaz fi a de monitorizare servicii a persoanei asistate i o prezint responsabilului de
caz;
gestioneaz resursele materiale i b ne ti pentru a satisface nevoile imediate ale persoanei
asistate;
evalueaz i adapteaz programul zilnic în func ie de situa iile ap rute, pentru o îngrijire
eficient a persoanei asistate, dar i pentru confortul s u fizic i psihic;
acord îngrijiri igienice persoanei asistate;
acord m suri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înl tura cauzele unor posibile incidente;
asigur confortul psihic al vârstnicului asistat, conform particularit ilor individuale ale acestuia,
prin activit i de relaxare;
preg te te mâncarea persoanei asistate i administreaz corespunz tor alimenta ia; hidrateaz
corespunz tor persoana vârstnic ;
respect i aplic corect prescrip iile medicale;
supravegheaz i monitorizeaz starea de s tate a persoanei asistate;
efectueaz igiena individual (corp, scalp, fanere) a beneficiarului imobilizat sau cu dificult i de
mobilizare, conform planului individualizat de asisten i îngrijire;
asigur igiena i cura enia locuin ei; efectueaz aerisirea periodic a camerelor;
colecteaz i transport de eurile cu risc biologic conform normelor sanitare;
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transport alimente;
asigur cur enia spa iului dup servirea mesei în camer ;
asigur p strarea i folosirea în bune condi ii a inventarului pe care îl are în primire;
semnaleaz orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (probleme medicale ale
beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate la persoanele asistate);
îi este interzis agresarea verbal sau fizic a beneficiarilor;
Particip al turi de membrii echipei de implementare a proiectului la conceperea i asigurarea
unui cadru adecvat de organizare i functionare a activitatilor proiectului, în acord cu legisla ia
specific i instruc iunile emise de AMPOCU;
spunde de corectitudinea înscrisurilor/ documentelor pe care le elaboreaz ;
spunde material, disciplinar, contraven ional sau penal, dup caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunz toare a sarcinilor specifice;
spunde conform legii pentru secretul i securitatea documentelor pe care le p streaz i
manipuleaz .

Condi ii specifice
Educa ie solicitat : minim 8 clase
Experien solicitat : nu este cazul
Competen e solicitate: adaptabilitate la situa ii noi i complexe ,angajare i perseveren în
ac iuni; discre ie i respect fa de caracterul confiden ial al informa iilor i datelor cu care vin în
contact; orientat spre ac iune ( s aib ini iativ ); capabil sa efectueze timp indelungat acelea i
sarcini; sociabil(capacitate de intergrare), implicat( interesat s interac ioneze), r bd tor, calm,
îng duitor, în eleg tor, afectiv (sensibil la problemele vârstnicilor); empatic( s se poat transpune
într- o anume situa ie; rezistent din punct de vedere fizic dar i psihic; expansiv(bune abilit i de
comunicare cu persoana asistat ); volubil(u urin în exprimare); deprinderi bune de ascultare,
abilitate de rezolvare a situa iilor dificile, bun echilibru emo ional.
DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE
POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Monitorizeaz starea de s tate a beneficiarilor Centrului de zi;
Respect procedurile operationale în acord cu standardele în vigoare;
Informeaz beneficiarul asupra procedurilor pe care le efectueaz ;
Organizeaz activitatea în cabinetul medical si urm re te utilizarea rational a aparaturii din
dotare;
Particip la evaluarea psiho-socio-medicala a beneficiarilor si efectueaz reevalu ri periodice în
vederea monitoriz rii schimbarilor socio-medicale ale beneficiarilor;
Particip la elaborarea i implementarea Planurilor Individuale de Interven ie pentru beneficiari;
Colaboreaz cu medicul de familie din localitate;
Particip al turi de membrii echipei de implementare a proiectului la conceperea i asigurarea
unui cadru adecvat de organizare i functionare a activitatilor proiectului, în acord cu legisla ia
specific i instruc iunile emise de AMPOCU;
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spunde de corectitudinea înscrisurilor/ documentelor pe care le elaboreaz ;
spunde material, disciplinar, contraven ional sau penal, dup caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunz toare a sarcinilor specifice;
spunde conform legii pentru secretul i securitatea documentelor pe care le p streaz i
manipuleaz
Condi ii specifice
Educa ie solicitat : studii de specialitate – absolvent al colii sanitare postliceale sau al facult ii
de Moa e i Asisten i Medicali – 2 ani;
Experien a profesional : minim 1 an în specialitate;
Competen e solicitate: cuno tin e MS Office – nivel mediu ; persoan pozitiv cu excelente
abilit i de comunicare i empatie, orientat spre nevoile pacientului, responsabil , organizat .

Selec ia personalului va presupune parcurgerea urm toarelor etape:
(1) Evaluarea dosarelor de selec ie;
(2) Analiza CV-urilor si derularea interviului;
(3) Elaborarea i aprobarea raportului de selectie
Dosarele candida ilor trebuie s con in :
a) cerere de înscriere în procesul de evaluare i selec ie (cerere tip - va cuprinde
denumirea postului pentru care se candideaz , anexa 1 la anun ul de selec ie);
b) CV, datat i semnat pe fiecare pagin , în format Europass, în care s se
men ioneze proiectul i postul vizat de candidat;
c) copia conform cu originalul a actului de identitate sau a oric rui alt document
care atest identitatea, potrivit legii, dup caz (originalele sunt necesare pentru
certificare);
d) copii conform cu originalul ale actelor de studii;
e) adeverin e/diplome/ certificate care atest efectuarea unor specializ ri, originale
sau copii conform cu originalul;
f) documente justificative care atest vechimea în munc i/sau în specialitatea
studiilor, respectiv care s ateste experien a profesional specific necesar
pentru ocuparea postului (ex. adeverin e privind vechimea în munc i în
specialitatea studiilor, contracte de munc , fise de post, recomand ri, etc.), copii
conform cu originalul;
g) cazierul judiciar sau o declara ie pe proprie r spundere ca nu are antecedente
penale care sa-l fac incompatibil cu func ia pentru care candideaz ; cazierul
judiciar se va prezenta obligatoriu de c tre candidatul desemnat câ tig tor întrun termen de 10 zile lucr toare de la publicarea rezultatului final al procesului
de selec ie;
h) adeverin a medical care s ateste starea de s tate corespunz toare eliberat
cu cel mult 6 luni anterior derul rii procedurii de recrutare i selec ie, de c tre
medicul de familie al candidatului sau de c tre unit ile sanitare abilitate;
i) declara ie de disponibilitate privind timpul alocat (anexa 2) .
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Lipsa documentelor, neconcordan a între informa iile din dosar i documentele solicitate
candida ilor, depunerea acestora la alta adres decât cea indicat în anun sau dup termenul
limit precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.
Dosarele candida ilor se depun la sediul Serviciului Public de Asisten Social Turnu
gurele, situat în strada Sf.Vineri, nr.13, pana la data de 24.10.2019, orele 16.00, i vor primi
un num r de înregistrare la depunere.
Contesta iile se vor depune la sediul Serviciului Public de Asisten Social Turnu
gurele, situat în strada Sf.Vineri, nr.13, conform calendarului de desfasurare, i vor primi
un num r de înregistrare la depunere.
Recrutarea i selec ia personalului se va desfasura conform calendarului urmator:
11.10.2019 – Publicare anun recrutare i selec ie
24.10.2019- ora 16:00 – Termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie
25.10.2019 ora 16.00 – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii
dosarelor depuse de candida i si publicarea rezultatelor etapei I;
28.10.2019 – Depunerea contesta iilor pentru etapa I;
29.10.2019 – ora 16.00 – Publicare rezultate etapa I;
30.10.2019 – Desf urare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea
interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
31.10.2019 – Depunerea contesta iilor pentru etapa a II a;
04.11.2019 – Solu ionare contesta ii i publicarea rezultatelor finale.

PRIMAR,
D nu Cuclea
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Anexa 1

Domnule Primar,

Subsemnatul/subsemnata
_______________________________cu
domiciliul
în
____________________________str._______________________nr.__bl.___,sc.__,et.___,
ap.___,
jude ul___________________,
legitimat/legitimat
seria___,
nr._____________,
eliberat
de____________________________la data de _________________CNP_________________________,
solicit
înscrierea
în
vederea
ocup rii
postului
de
_______________________________________________________.

Am luat la cuno tin c informa iile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform regulamentului
general privind protec ia datelor nr. 679/2016

Data__________________

Semn tura________________

Domnului Primar al municipiului Turnu M gurele
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Anexa 2
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea s ciei, Prioritate de investi ii -9ii. Cre terea accesului la
serviciile accesibile, durabile i de calitate, inclesiv asisten medical i servicii sociale de interes general
Obiectiv specific 4.4 : Reducerea num rului de persoane apar inând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/medicale /socio-profesionale/de formare profesional adecvat nevoilor specifice.
Titlul proiectului: Îmb trânim frumos i demn!
Nr.POCU/436/4//4/127717
Beneficiar: Municipiul Turnu M gurele
Partener:Asocia ia pentru educa ie i dezvoltare comunitar

Declara ie de disponibilitate privind timpul alocat
Declara ie pe proprie r spundere

Subsemnatul/a ___________________________________, domiciliat/a
în____________________, Str. _______________________________________ Nr.____,
Bl. ___, Sc. _____, Et. ___, Ap. ___, Jude _________________________, CNP
____________________________, posesor/posesoare al/a CI seria ______ nr.
_____________, eliberat/ de ____________________, la data de ______________,
cunoscând prevederile Art. 326 Cod Penal privind falsul în declara ii, declar pe
propria r spundere c în cazul în care voi fi admi( ) în urma particip rii la
procedura de recrutare i selec ie pentru postul de
_________________________________________________________________,
sunt capabil( ) i disponibil( ) lucrez pe aceast pozi ie pentru care mi-am depus
dosarul de candidatur , în perioada deterninat (de la ______________ pân la
__________________, un num r de ___ ore/zi.
Totodat , îmi asum s aloc timpul necesar pentru realizarea în optime condi ii a
atribu iilor în cadrul Proiectului cu respectarea prevederilor legale aplicabile i
a dep i norma maximal de 12h/zi, 60h/s pt mân pentru toate activit ile
desf surate în baza contractului/ tuturor contractelor individuale de munc .
Nume complet______________
Semn tura ________________
Data ____________________
Semn tura:

Manager proiect
Moraru Nicoleta
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