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PROCEDURA DE SELECŢIE PERSONAL PENTRU SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA 

DOMICILIU VĂRĂȘTI 
 
 
I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a 2 persoane, cu o normă de 
84h/lună, pentru a ocupa două poziții vacante de îngrijitor bătrâni la domiciliu care vor 
desfăşura activităţile asumate în cadrul Serviciului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu care 
funcționează în cadrul proiectului Împreună pentru o viață mai bună! – cod SMIS 2014+: 
113400, proiect cofinanţat din Fondul Social European. 
 
Art. 2. Pot depune solicitări în vederea selecţiei, persoanele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele criterii: 
 

✓ 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+: 
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. 
 
Art. 3. Îngrijitorul bătrâni la domiciliu îndeplinesc în cadrul proiectului următoarele atribuţii 
principale: 
 
Responsabilitati specifice:  
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• 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; 

• 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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• este interzisă consumarea de băuturi alcoolice pe timpul programului de lucru; 

• este interzisa aducerea la domiciliul petentului a cunostintelor (rude, prieteni) in 
timpul efectuarii serviciului; 

• este interzisa parasirea locului de munca sau absenta de la serviciu, pentru 
rezolvarea unor probleme personale, fara informarea conducerii unitatii; 

• este interzisă agresarea verbală sau fizică a asistaţilor; 

• este interzis orice interes material în relația cu benficarii. 
 

Art 4. Persoanele care vor ocupa funcția de îngrijitor bătrâni la domiciliu sunt stabiliţi în 
urma unui proces de selecţie reglementat de prezenta metodologie. 
 
II. Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie 
 
Art. 5. Coordonarea selecţiei este realizată de o Comisie de selecţie numită prin decizie a 
reprezentantului legal/persoanei imputernicite al FDSS. 
 
Art. 6. (1) Comisia de selecţie este alcătuită din: 

• Preşedinte – coordonator activitate partener 

• Membri evaluatori – coordonator SID Vărăști și asistent social SID Vărăști 
(2) În cadrul comisiei de selecţie unul dintre membrii evaluatori va îndeplini şi funcţia 
de secretar al comisiei. 
 
Art. 7. Principalele atribuţii ale Comisiei de selecţie sunt: 

• Anunţă selecţia grupului de experţi prin postarea pe pagina web a organizației; 

• Oferă solicitanţilor informaţii privind procedura de selecţie; 

• Stabileşte şi anunţă termenele limită de depunere a solicitărilor şi a documentelor 
prevăzute de metodologia de selecţie; 

• Evaluează solicitările şi stabileşte lista finală a persoanelor selectate; 

• Publică lista persoanelor selectate, prin postare pe pagina web a organizației;  

• Rezolvă eventualele contestaţii; 

• Întocmeşte un raport privind activitatea desfăşurată; 
 
Art. 8 (1) Toţi membrii comisiei de selecţie au drept egal de vot. 
(2) Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele 
reguli: 

• îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi 
responsabilitate; 

• vor evalua în baza criteriilor stabilite; 

• vor formula aprecieri cu imparţialitate; 

• vor fi obiective în evaluare; 

• vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;  
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• vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;  

• vor respecta procedurile şi termenele stabilite. 
Art. 9. Evaluarea şi selectarea cererilor se face pe baza documentaţiei solicitanţilor, 
examinată şi evaluată conform următoarelor criterii: 

• îdeplinirea condițiilor specifice; 

• disponibilitatea de a realiza responsabilitățile; 
 
Art. 10. (1) 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. 11. Dosarul de solicitare a selecţiei trebuie să asigure claritatea şi să susţină relevanţa 
informaţiilor, să dovedească nivelul de îndeplinire a criteriilor de selecţie. 
 
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. 
 
Art. 13. La primire, aplicațiile sunt înregistrate cu următoarele date: 
• numărul de înregistrare; 
• numele şi adresa solicitantului. 
 
Art. 14. Fiecare candidatură va fi evaluată de Comisia de selecţie conform criteriilor din 
art. 9. Punctajul acordat fiecărei candidaturi se calculează ca sumă a punctajelor acordate 
de fiecare membru al comisiei, pentru fiecare criteriu conform alocărilor prezentate în 
Anexă. 
Art. 15. La finalizarea evaluării tuturor cererilor, rezultatele se comunică persoanelor care 
au participat la procesul de selecție. 
Art. 16. Solicitanţii pot cere reevaluarea dosarului în termen de 1 zile lucrătoare de la 
publicarea rezultatelor. 
Art. 17. (1) Cererile de reevaluare sunt rezolvate de Comisia de selecţie în prezenţa unui 
membru al echipei de management a proiectului care avizează rezultatul reevaluării. 
(2) Hotărârea Comisiei după reevaluare este definitivă. 
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Art. 18. (1) Lista cu rezultatele finale ale evaluării cererilor de selecţie se face publică prin 
postare pe pagina web a organizației. 
(2) Persoanele selectate vor fi informate, indiferent sub ce mijloc de comunicare, asupra 
rezultatului selecţiei şi asupra obligaţiilor care le revin în cadrul proiectului. 
Art. 20. (1) După finalizarea analizei dosarelor cu candidaturile experților, se organizează 
interviuri cu aceștia. Candidații selectați pentru interviu vor participa la un interviu cu 
membrii comisiei de selecție, în data de 21.11.2019, ora 10.00 
(2) În situația în care întâlnirile pentru interviu nu se finalizează cu angajarea unuia dintre 
cei 2 experți, procesul de selecție se reia în condiții similare. 
 
III. Dispoziţii finale 
 
Art. 21. Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare a 
Comisiei de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac 
parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de 
management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 
 
 
Întocmit,  
 
Pleșa Gheorghe 
Coordonator SID Vărăști 
 

Verificat/Avizat 
Blejan Romelia-Maria 

Coordonator P1 
 
 
 
 

 
 
 

 


