
 

 

 

NR. 509/02.04.2019 

 

 

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT 

pentru implementarea proiectului „PACT-Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în 

comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”, cod MySMIS 108236 

 

 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „PACT-

Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”, cod 

MySMIS 108236, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

derulează selecția pentru un post de expert în vederea implementării următoarei activități: 

− 3.3 Activități destinate educației pentru sănătate, igienei și prevenirii îmbolnăvirilor;  

 

 Având în vedere: 

• Contractul de finanțare nr. POCU/74/6/18/108236 și anexele acestuia; 

• Prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Școala pentru toți și Ghidul Beneficiarului 

POCU; 

• Hotărârea nr. 16/5.12.2017 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST de 

aprobare a proiectului, a activităților și cheltuielilor acestuia, 
 

în vederea implementării activității menționate mai sus, este necesară ocuparea unui post de expert activități de 

igienă; 

 

CERINȚE SPECIFICE: 
 

1. expert activități de igienă – 1 post * 24 luni * 9 ore/luna * 42 lei/ora - net 

Fișa postului:  

Educație solicitată: studii de specialitate - 3 ani;  

Experiență solicitată: desfășurarea de activități în domeniul sanitar - 1 ani 

Atribuții: 

- Explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului și familiei;  

- Promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân;  

- Explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi 

obținută calitatea de asigurat;  

- Explică avantajele igienei personale, a locuinței și a spațiilor comune; 

- Popularizează în cadrul comunității măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente; 



 

 

 

- Mobilizează membrii comunității la acțiunile de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare, 

educare, conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explică rolul și 

scopul acestora;  

- Explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale și metodele de contracepție; 

- Catagrafiază populația infantilă a comunității. 

 

 

Persoanele interesate vor depune la sediul A.D.I. EURONEST din Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69 (sediul 

Consiliului Județean Iași, etajul 1), până la data de 12.04.2019, ora 14.00, dosarul personal ce va conține: 

− Curriculum Vitae, în format Europass, din care să reiasă studiile, certificările și experiența profesională, 

semnat și datat pe toate paginile; 

− Copie carte de identitate; 

− Copii ale actelor de studiu, certificărilor - documente din care să reiasă educația și experiența 

profesională relevantă; 

− Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie; 

− Cazier judiciar; 

− Alte documente relevante. 

 

 

Selecția va cuprinde următoarele etape: 

A. Evaluarea eligibilității aplicațiilor primite: 

1. Se evaluează conformitatea conținutului dosarului individual de aplicație; 

2. Dosarul individual de aplicație va fi declarat ADMIS sau RESPINS, după caz. 

 

B. Selecția: 

1. Se evaluează conținutul calitativ al documentelor incluse ordonându-se candidații descrescător, după 

criteriul „experiența solicitată”, declarându-se admiși candidații aflați pe numărul de locuri vacante, pentru 

fiecare din posturile menționate. 

 

Rezultatele vor fi postate pe site-ul www.adieuronest.ro,  pe data de 15 aprilie 2019. 

 

 

 

 

Director Executiv, 

Alina POPA 

http://www.adieuronest.ro/
http://www.adieuronest.ro/

