
 

Anexa nr.2 

Anunt avizier/site 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi  

contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, 8 ore/zi, pe perioada determinată(de la data 

semnării contractului de muncă până la data de 11.05.2023), în afara organigramei, pentru 

implementarea proiectului ”Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei” 

POCU/656/4/4/132046; 

                Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea în data 

de 05.01.2021, ora 09,30 – proba practică, 08.01.2021, ora 13,00 – interviul. 

       Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 11.12.2020-24.12.2020 (ora 15). 

       Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din H.G. 

nr.286/2011,  

precum și  următoarele cerințe/competențe specifice:  

- Studii : minim 8 clase; 

- Nu se solicita experienta in munca 

- Abilități: adaptabilitate la situatii noi si complexe; angajare si perseverenta in actiuni; 

discretie si respect fata de caracterul confidential al informatiilor si datelor cu care 

vine in contact; orientat spre actiune (sa aiba initiativa); capabil sa efectueze timp 

indelungat aceleasi sarcini; sociabil (capacitate de integrare); implicat (interesat sa 

interactioneze); rabdator, calm, ingaduitor, intelegator; afectiv (sensibil la problemele 

varstnicilor); empatic (sa se poata transpune intr-o anume situatie); rezistent din punct 

de vedere fizic, dar si psihic; expansiv (bune abilitati de comunicare cu persoana 

asistata); volubil (usurinta in exprimare); deprinderi bune de ascultare; abilitate de 

rezolvare a situatiilor dificile; bun echilibru emotional.  

 

         La concurs pot participa numai   candidații care îndeplinesc  condițiile legale și 

condițiile specifice de recrutare și al căror dosar este întocmit și depus în termen. 

 Dupa încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare nu se vor mai primi 

documente în vederea completarii acestora, cu excepția situațiilor in care candidații au depus 

în termen declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, 

caz în care cazierul judiciar,în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.  

 Dupa depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea 

întocmirii dosarelor candidaților,respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de 

participare la concurs. 

 Comunicarea  rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea admis/respins 

iar la probele urmatoare prin acordare de punctaj cu mentiunea admis/respins, cu afisare la 

avizierul institutiei si pe pagina oficiala www.isaccea.ro, in termenele prevazute conform 

Calendarului de desfasurare al concursului, anexa la prezenta. 

http://www.isaccea.ro/


 Dupa afisarea la fiecare din etapale concursului, candidații nemultumiti de rezultate 

pot depune contestatie in termenul prevazut in calendar. 

 Tematica/Bibiografia este parte componenta a prezentului anunt. 

 In cadrul probei practice se testează abilitățile și aptitudinile practice ale candidatului 

și se va desfășura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs care va include următoarele 

criterii de evaluare: capacitatea de adaptare, capacitatea de gestionare a situațiilor dificile, 

îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice, capacitatea de comunicare, capacitatea 

de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice. 

In cadrul interviului se testeaza cunostintele teoretice pe baza 

bibliografiei,abilitățile,aptitudinile si motivatia candidatilor si se va desfasura conform unui 

plan stabilit de comisia de concurs care va include urmatoarele criterii de evaluare: cunostinte 

teoretice si abilitati practice impuse de functie,capacitatea de analiza si 

sinteza,comportamentul in situatii de criza, initiativa si creativitate. 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae în format Europass; 

           Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.  

           

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de de reprezentant Compartiment 

Resurse Umane, Salarizare, Autoritate Tutelară –telefon: 0240/506600. 

       Anexe la prezentul anunt : 

- Cerere participare concurs – model; 

- Calendarul desfășurării concursului 

- Bibliografia concursului 

- Fisa post 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 

 

                                    

 

                                     CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

  

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al 

(a)__________________, născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu 

domiciliul în localitatea______________,județul_____________, 

str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, ap.___, vă rog să aprobați înscrierea la 

concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de îngrijitor la domiciliu(personal 

contractual) în afara organigramei Primăriei orașului Isaccea pentru implementarea 

proiectului ”Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei” 

POCU/656/4/4/132046; 

Am luat cunoștință de condițiile de selecționare și participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile legislației aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal. 

 

Semnătura       Data 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 

 

DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 

 

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al 

(a)__________________, născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu 

domiciliul în localitatea______________,județul_____________, 

str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, ap.___,cunoscând prevederile art. 326 din 

Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că nu am antecedente 

penale şi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de urmărire penală . 

 Notă: În situaţia în care, în urma selecţiei dosarelor, sunt declarat/ă admis/ă pentru 

susţinerea concursului, mă oblig să depun cazierul judiciar în original la dosarul de concurs, 

până cel târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de 

05.01.2021(proba practică). 

 

 

Semnătura       Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5 

 

CALENDAR  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea a trei posturi  contractuale 

vacante de îngrijitor la domiciliu, 8 ore/zi, pe perioada determinată(de la data semnării 

contractului de muncă până la data de 11.05.2023), în afara organigramei, pentru 

implementarea proiectului ”Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei” 

POCU/656/4/4/132046; 

 

ACTIVITATE DATA 

Publicare anunt 11.12.2020 

Constituire comisie concurs 11.12.2020 

Depunere dosare candidati 11.12.2020-24.12.2020 

Selectia dosarelor de concurs  28.12.2020 

Depunere eventuale contestatii selectie dosare 29.12.2020 

Solutionare eventuale contestatii selectie 

dosare 

30.12.2020 

Proba practică 05.01.2021 

Afisare rezultat proba practică 05.01.2021 

Depunere eventuale contestatii proba practică 06.01.2021 

Solutionare eventuale contestatii proba 

practică 

07.01.2021 

Interviul 08.01.2021 

Afisare rezultat proba interviu 08.01.2021 

Depunere eventuale contestatii proba interviu 11.01.2021 

Solutionare eventuale contestatii interviu 12.01.2021 

Afisare rezultate finale 12.01.2021 

 


