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ANUNȚ 

privind selecția de personal pentru Serviciul de Îngrijire și Asistență la Domiciliu în 
cadrul proiectului 

Împreună pentru o viață mai bună! – cod SMIS 2014+: 113400 
 

 
FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de partener în cadrul 
proiectului  Împreună pentru o viață mai bună! – cod SMIS 2014+: 113400 selectează 
personal, 

În vederea realizarii activității A.4.2 Furnizarea serviciilor sociale, conform Cererii de 
finanțare, în această perioadă FDSS va selecta și angaja experți potrivit Tabelului 1. 
 

Tabelul 1. Îngrijitori bătrâni la domiciliu 
 

 Activitatea:  

Număr poziții 
vacante Durata  

 
A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale 

 2  
84 ore/ lună 
/persoană 

       
 
3. CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE ȘI CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS 
 

✓ condiții generale de participare: 
 
a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România; 
b) au capacitate de exercițiu deplină; 
c) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea; 
 

✓ condițiile specifice poziției:  
a) absolvent al cursului de calificare ”îngrijitoare bătrâni la domiciliu”; 
b) să fi absolvit cursul în cadrul proiectului Împreună pentru o viață mai bună! – cod 
SMIS 2014+: 
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c) să aibă domiciliu pe raza localității Vărăști, jud. Giurgiu; 
d) să aibă abilități bune de comunicare; 
e) Să fie o persoană empatică și aplecată asupra problemelor persoanelor vârstnice; 
f) Să fie clinic sănătoasă și să nu sufere de afecțiuni psihice care să fie incompatibile 
cu profesia de îngrijitoare la domiciliu; 
g) Să fie cunoscută în localitate ca o persoană cu un comportament adecvat. 
 
(3) Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații vor depune candidatura, până la data 
și ora indicate în anunț, următoarele documente: 
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1; 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz (semnată de candidat); 
c) Copiile documentelor care atestă calificarea în ocupația de îngrijitor bătrâni la 
domiciliu; 
d) O declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să determine 
incompatibilitatea cu poziția și activitățile ce urmează a fi efectuate; 
 
Art. 12. (1) Dosarele de candidatură se depun sau sunt transmise la sediul FDSS din str. 
Cooperației, nr. 5b, sector 5, București sau la sediul Serviciului de Îngrijire și Asistență la 
Domiciliu Vărăști, din str. 22 Decembrie 1986, nr. 2, Vărăști, jud. Giugiu, până la data de 
19.11.2019, ora 10.00. 
 
 

4.TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POZIȚIE 
 

• Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la 
2.12.2020 

 

• ACTIVITATI, ATRIBUTII, SARCINI ȘI RESPONSABILITĂŢI:  
 
Responsabilitati specifice:  

• asigură condiţiile igienico-sanitare: igienizarea camerei, igienizarea obiectelor 
persoanei asistate, igiena personală; 

• completează fişa de îngrijire a persoanei asistate şi o prezintă persoanelor în drept; 

• gestionează resursele materiale şi băneşti pentru a satisface nevoile imediate ale 
persoanei asistate; 

• evaluează şi adaptează programul zilnic în funcţie de situaţiile apărute, pentru o 
îngrijire eficientă a persoanei asistate, dar şi pentru confortul său fizic şi psihic; 

• acordă îngrijiri igienice persoanei asistate; 
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• acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele 
accidentului/incidentului; 

• asigură confortul psihic al vârstnicului/persoanei asistate, conform particularităţilor 
individuale ale acestuia, prin activităţi de relaxare; 

• stabileşte şi pregăteşte meniul persoanei asistate şi administrează corespunzător 
alimentaţia; îl hidratează corespunzător; 

• asigură transportul vârstnicilor/persoanei asistate conform tehnicilor de transport 
specifice şi în concordanţă cu programul zilnic de îngrijire; 

• respectă şi aplică corect prescripţiile medicale; 

• asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice, dacă este cazul; 

• contribuie la recuperarea şi reabilitarea, atât fizică, cât şi emoţională, a persoanei 
asistate; 

• supraveghează şi monitorizează starea de sănătate a persoanei asistate. 
 

Responsabilitati generale:  
•  

• asigură implicarea beneficiarilor pe tot parcursul intervenţiei urmărind respectarea 
deontologiei şi eticii profesionale de către toţi membri echipei; 

• asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor. 

• asigură aplicarea procedurilor şi instrumentelor specifice activității pe care o 
desfășoară 

• respectă programul de lucru stabilit; 

• participă la întâlnirile de lucru ale echipei; 

• isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca (proceduri, regulamente) si aduce la cunostinta coordonatorului 
serviciului evenimentele/accidentele suferite de propria persoana; 

• respecta planul de lucru al proiectului; 

• utilizeaza corect si eficient bunurile aflate in gestiunea proiectului; 

• respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si 
principiul egalitatii de sanse si tratament; 

• raspunde pentru indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor ce ii revin conform 
fisei postului; 
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5. CALENDARUL DE SELECȚIE A ÎNGRIJITORILOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU 
 

Perioada  Activitatea 

    

14.11-19.11.2019, 
ora 10.00  Depunerea dosarelor 

19.11.2019  
Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale 
de participare 

19.11.2019, ora 
14.00  Afișarea rezultatelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale 

20.11.2019, până la 
ora 14.00  Depunerea eventualelor contestații 

20.11.2019  Soluționarea eventualelor contestații 

20.11.2019, ora 
17.00  Afișarea rezultatelor la contestații 

21.11.2019, ora 
10.00  Susținerea interviului cu persoanele selectate 

22.11.2019  Comunicarea   rezultatelor   finale   pe   site-ul   FDSS 
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Anexa 1 
CEREREA DE ÎNSCRIERE 

 
în cadrul activității................................................................................... 

 

poziția ................................................................................................. 

 

pentru proiectul Serviciul de Îngrijire și Asistență la Domiciliu Vărăști 

 

1. DATE PERSONALE  
 
Nume 

 

Prenume  

 

Telefon  

 

E-mail  
 
2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA ACTIVITĂȚILE LA DOMICILIUL BENEFICIARULUI (PERSOANĂ 
VÂRSTNICĂ)  
 

Da Nu  
 
3. DISPONIBILITATE  

 

Sunt apt și disponibil să lucrez ca îngrijitor bătrâni la domiciliu (conform contractului care 

va fi semnat de părți). 

 

DA NU  

 

Data completării 

 

Semnătura  
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