
 
PRIMARIA ORASULUI COPSA MICA 

organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui  post de  INGRIJITOR LA DOMICILIU  la Centrul de Sprijin la Domiciliu pentru Persoane 

in Varsta Aflate in Dificultate din cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA COPSA MICA, astfel: 
in data de 25 februarie 2016, ora 10,00 - proba scrisa si in data de 26 februarie 2016, ora 11,00 ~ interviul.  

Conditiile generale privind inscrierea si participarea la concurs/examen  sunt: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţie; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei: studii gimnaziale sau medii; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de 

corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei; 

i) nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Conditiile specifice pentru participarea la concurs/examen: 

1. Absolvent cu diploma al cursului de calificare profesionala in calificarea “ingrijire batrani la domiciliu” 

2. Conditia minima de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul/examenul de recrutare este de: 6 luni. 

Lista documentelor obligatorii in dosarul de concurs este: 

 ~cererea de inscriere la concurs; 

 ~cv-ul  

 ~copii dupa:  buletin sau carte de identitate, certificat de nastere si, dupa caz, certificat de casatorie, carte de munca; 

 ~cazierul judiciar; 

 ~copia dupa ultimul act de studii (nivel obligatoriu) si dupa documentul care atesta absolvirea specializarii solicitate la sectiunea 

conditii specifice; 

 ~adeverinta medicala (de la medicul de familie) cu mentiunea “apt pentru munca”. 

Bibliografia pentru concurs este: 

1. Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

2. Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, prevăzute în anexa nr. 8 din 

ORDINUL nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale 

Dosarele se inregistreaza la Registratura Primariei Copsa Mica, pana in data de 18 februarie a.c., ora 16.00. 

Locul desfasurarii concursului/examenului: sediul PRIMARIEI orasului COPSA MICA, strada Castanilor nr.8. 
La Compartimentul Resurse umane din cadrul Primariei orasului Copsa Mica se regasesc imprimatele de C.V., Cerere de inscriere la 

concurs/examen, bibliografia de concurs si poate fi consultata Fisa postului.  

PRIMAR 


