
COMUNA GRATIA 
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COD FISCAL :6691924 
TELEFON /FAX: 0247458301,0247458252 
EMAIL : gratiaprimaria@gmail.com 
Nr3{Zf din.2{, II. 2019 

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL DIN AFARA 
' ' ' 

ORGANIGRAMEI 

Avand in vedere: 

- Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicata; 
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Hotararea de Guvem nr. 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru 

privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei ~i a 
criteriilor pe baza carora se stabile~te procentul de maj orare salariala pentru 
activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile; 

- Ordinele privind eligibilitatea cheltuielilor aferente PO in cadrul carora sunt 
finantate proiectele cu finantare nerambursabila, cu modificari ~i completari; 

- Instructiuni emise de Autoritatea de management a PO in cadrul caruia sunt finantate 
proiectele cu finantare nerambursabila; 

- Ghidul Solicitantului - conditii generale ~i conditii specifice aferente proiectelor in 
cadrul carora au fost aprobate proiectele cu finantare nerambursabila; 

- Contractul de finantare ~i lista de experti aprobata ca urmare a evaluarii proiectului si 
semnarii contractului de finantare, aferent proiectului POCU/436/4/4 

Sunt mtindru ca sunt bunic Cod proiect 127719 

fN VEDEREA IMPLEMENTARII,, Sunt mtindru ca sunt bunic ,,Cod proiect 
127719,COMUNA GRATIA ANUN'{A CONCURS DE SELEC'{IE PENTRU 
ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU URMATOARELE 
POSTURI: 
-RESPONSABIL GRUP TINTA SI LOGISTICA 
-ASISTENT MEDICAL 

Prezenta procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii: 
• Egalitate de sanse si nediscriminare 
• Confidentialitate 
• Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal 
• Obiectivitate si tratament egal 
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• Transparenta 
• Utilizarea eficienta a fondurilor publice 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE 
POSTURILOR SCOASE LA CONCURS 

1.RESPONSABIL GRUP TINTA. SILOGISTICA. 

• Responsabil de elaborarea materialelot necesare pentru dosarele personale ale grupului tinta; 
• Asigura documentele de grup tinta pentru toate activitatile proiectului implementate de 

Primaria Gratia; 
• Colaboreaza cu grupul tinta fn vederea completarii documentelor §i realizarea dosarelor personale ale 

acestora; 
• Responsabil de colectarea §i gestiunea formularelor de prezenta completate de participantii la activitatile 

proiectului; 
• Introduce datele personale din grupul tinta fn format electronic §i verifica datele astfel fncat bazele de date 

sa contina informatiile din dosarul personal; 
• Responsabil de ordinea/arhivarea documentelor suport aferente participarii grupului tinta la activitatile 

proiectului; 
• Asigura suport logistic pentru activitatile derulate de Primaria Gratia; 
• Participa alaturi de membrii echipei de implementare a proiectului la conceperea §i asigurarea unui cadru 

adecvat de organizare §i functionare a activitatilor proiectului 1n acord cu legislatia specifica §i 
instructiunile emise de AMPOCU; 

• Raspunde de corectitudinea Tnscrisurilor/documentelor pe care le elaboreaza; 
• Raspunde material,disciplinar,contraventional sau penal, dupa caz, pentru neandeplinirea sau 

1ndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor specific; 
• Raspunde conform legii pentru secretul §i securitatea documentelor pe care le pastreaza §i manipuleaza. 

I 
Cerinte din fi~a postului 

Educatie solicitata: Minim studii medii,cu diploma de bacalaureat.Studii universitare -
reprezinta avantaj. 

Experienfa solicitata Experienta ~i aptitudini avansate in utilizarea aplicatiilor tip Office 
,a PC-ului in general.Experienta profesionala-minim 1 an . 

Competente solicitate Abilitati de comunicare interpersonala.Abilitati de lucru cu membrii 
comunitatii,Abilitati de planificare,coordonare ~i organizare.Orientare catre rezultate.Atentie 
la detalii .. Abilitati de gestionare a termenelor limita.Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru 
cu supervizare minima.Atitudine pozitiva,creativitate si spirit de initiativa. 

2.ASISTENT MEDICAL 

• Monitorizeaza starea de sanatate a beneficiarilor Centrului de zi; 
• Respecta procedurile operationale fn acord cu standardele fn vigoare; 
• lnformeaza beneficiarul asupra procedurilor pe care le efectueaza; 
• Organizeaza activitatea 1n cabinetul medical si urmare$te utilizarea rationala a aparaturii din dotare; 
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• Participa la evaluarea psiho-socio-medicala a beneficiarilor si efectueaza reevaluari periodice 1n vederea 
monitorizarii schimbarilor socio-medicale ale beneficiarilor; 

• Participa la elaborarea $i implementarea Planurilor lndividuale de lnterventie pentru beneficiari; 
• Colaboreaza cu medicul de familie din localitate; 
• Participa alaturi de membrii echipei de implementare a proiectului la conceperea $i asigurarea unui cadru 

adecvat de organizare $i functionare a activitatilor proiectului, fn acord cu legislatia specifica $i instruqiunile 
emise de AMPOCU; 

• Raspunde de corectitudinea 1nscrisurilor/ documentelor pe care le elaboreaza; 
• Raspunde material, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, pentru nei'ndeplinirea sau fndeplinirea 

necorespunzatoare a sarcinilor specifice; 
• Raspunde conform legii pentru secretul ~i securitatea documentelor pe care le pastreaza ~i manipuleaza. 

Cerinte din fi~a postului 
Educatie solicitata: Studii de specialitate:Absolvent al Seo Iii Sanitare Postliceale. 

Experienta solicitata:Experienta de minim un an in specialitate. 

Competente solicitate Cuno~tinte MS Office-nivel mediu.Persoana pozitiva cu excelente abilitati de 
comunicare ~i empatie, orientata spre nevoile pacientului, responsabila, organizata. 

Bibliografie: 
1. Legea nr 292/2011 a asistentei sociale 
2. Legea 17 /2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice 
3. ,,Strategia Nationala pentru Promovarea Imbatranirii Active ~i Protectia 

persoanelor Varstnice 2015-2020,, 

Selectia personalului va presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 
(1) Evaluarea dosarelor de selectie; 
(2) Analiza CV-urilor si derularea interviului; 
(3) Elaborarea ~i aprobarea raportului de selectie 

Dosarul candidatului trebuie sa contina: 
a) cerere de inscriere in procesul de evaluare ~i selectie ( cerere tip - va cuprinde 

denumirea postului pentru care se candideaza, anexa la anuntul de selectie - pe site
ul www.umfcv.ro ); 

b) CV, datat ~i semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze 
proiectul ~i postul vizat de candidat; 

c) copia conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care 
atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 

d) copii conform cu originalul ale actelor de studii; 
e) adeverinte/diplome/ certificate care atesta efectuarea unor specializari, originale sau 

copii conform cu originalul; 
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f) documente justificative care atesta vechimea in munca ~i/sau in specialitatea 
studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru 
ocuparea postului ( ex. adeverinte privind vechimea in munca ~i in specialitatea 
studiilor, contracte de munca, fise de post, recomandari, etc.), copii conform cu 
originalul; 

g) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va 
prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat ca~tigator intr-un termen de 10 
zile lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de selectie; 

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel 
mult 6 luni anterior derularii procedurii de selec!ie, de catre medicul de familie al 
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar ~i documentele solicitate 
candidatilor, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita 
precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului. 

Dosarele candidatilor se depun la secretariatul Primariei Gratia, pana la data de 04.10.2019, 
orele 16.00, ~i vor primi un numar de inregistrare la depunere. 

Contestatiile se vor depune la secretariatul Primariei Comunei Gratia, conform calendarului 
de desfasurare, ~i vor primi un numar de inregistrare la depunere. 

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator: 
o 21.11.2019 - Publicare anunt recrutare ~i selecfie 
o 02.12.2019 16:00 -Termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie 
o 03.12.2019 - Desfasurare etapa I selectie - verificarea eligibilitatii dosarelor 

depuse de candidafi si publicarea rezultatelor etapei I; 
o 05.12.2019 - Depunerea contestafiilor pentru etapa I; 
o 06.12.2019 - Publicare rezultate etapa I; 
o 10.12.2019 - Desfa~urare etapa II selectie -Analiza CV-urilor si derularea 

interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a; 
o 11.12.2019 - Depunerea contestafiilor pentru etapa a II a; 
o 12.12.2019 - Solufionare contestatii ~i publicarea rezultatelor finale. 

Manager proiect 

Vi~an Daniela 
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