
    COMUNA MĂGURA                                                                              Aprob, 
    Compartiment asistență                                                                             PRIMAR  
    socială                                                                                              COSTRĂȘ IORDACHE 
 

VACANT 
     

FIŞA POSTULUI 
nr. ................ 

 
 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL 

1. Denumirea postului CONSILIER  - asistent social 
     2. Nivelul postului:   ASISTENT 
  3. Scopul principal al postului*): titularul postului asigură indepliirea atributiilor in 
conformitate cu cu prevederile legale in materie juridica se de resurse umane 
    CERINŢE SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: 
      1. Studii de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul asistenţă socială 
      2. Perfectionari (specializări) -  - 
      3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate      şi nivel) – mediu . 
      4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere)- engleza, franceza. 
      5. Abilitatile, calităţi şi aptitudini necesare: organizare, spirit de iniţiativă, gândire analitică, 
spirit de echipă, rezistenţă la stres, creativitate.  
      6. Cerinţe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegari,   detaşări) –  

7. Confidentialitate - da 
      8. Competenta managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi    aptitudini manageriale) -. 
      

ATRIBUTIILE  POSTULUI: 
I. ÎN  DOMENIUL  ASISTENȚEI  SOCIALE: 

1.  întocmeşte planul de servicii pentru orice copil lipsit de ocrotire şi autoritate părintească de 
pe teritoriul comunei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 272/2004; 

2.  coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de 
familia sa, asigură comunicarea între părţile implicate în rezolvarea cazului, asigură 
respectarea etapelor managementului de caz, întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 

3.  Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul 
protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate în domeniu.  

4.  Colaborează cu alte instituţii locale şi cu profesionişti cum ar fi medicii, profesorii, preoţii 
şi politiştii şi acţionează împreună cu aceştia pentru a crea cel mai bun mediu posibil în care 
parinţii să-şi exercite rolul lor vital ; 

5.  asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de droguri 
şi alcool, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului 
delincvent.  

6.  Ĩnaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei masuri de 
protecţie specială, în condiţiile legii.  

7.  Oferă consiliere şi asistenţă suplimentară familiilor atunci cand acestea au nevoie. 

8.  întocmeşte orice document care este în atribuţia autorităţii tutelare şi îl propune spre 
aprobare; 

9.  ţine evidenţa persoanelor cu handicap, întocmeşte şi verifică dosarele pentru Comisia de 
expertiză a persoanelor adulte cu handicap şi le depune în termen legal la DGASPC; 

10.  aplică prevederile legii 448/2006 care reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu 
handicap acordate în scopul integrăii şi incluziunii sociale a acestora; 

11.  stabileşte indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap;  

12.  monitorizează cazurile de violenţă în familie si  face  parte  din  echipa  mobila , culege 



informaţii asupra acestora, întocmeşte evidenţe separate, asigură accesul la informaţii la 
cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora; 

13.  informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţilor specifice întâlnesc situaţii 
de violenţă în familie; 

14.  identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de 
specialitate; 

15.  colaborează cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportează cazurile de violenţă în 
familie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

16.  îndrumă părţile aflate în conflict în vederea medierii; 

17.  solicită informatii cu privire la rezultatul medierii; 

18.  verifică actele necesare, întocmeşte dosarele pentru ajutorul social şi urmăreşte respectarea 
prevederilor Legii 416/2001;intocmeste si tine la zi evidenta dosarelor de ajutor 
social;intocmeste fisele de calcul ale solicitantilor de ajutor social; intocmeste si comunica 
rapoartele statistice ale situatiilor de lucrari, conform planului anual aprobat prin HCL; 
afiseaza la loc vizibil, lunar, planul de actiuni/lucrari de interes local realizat  si de realizat, 
pentru evidenta și repartizarea orelor de munca, lista beneficiarilor de ajutor social precum 
și lista persoanelor care urmeaaza sa efectueze orele de munca;ține evidența orelor de 
muncă stabilite și efectuate, intr-un registru;efectueaza si alte sarcini si lucrari ce rezulta din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

19.  se deplasează pe teren pentru efectuarea anchetelor sociale; 

20.  întocmeşte referate pentru aprobare în Consiliul Local Măgura cu probleme de asistenţă 
socială; 

21.  întocmeşte actele necesare pentru alocaţii de stat şi le înaintează organelor competente; 

22.  întocmeşte dosarele pentru alocaţia pentru susţinerea familiei şi urmăreşte respectarea 
prevederilor Legii nr. 277/2010; 

23.  întocmeşte orice situaţie solicitată cu privire la asistenţa socială; 

24.  se ocupă de problemele romilor în localitate şi întocmeşte orice studiu cu privire la 
îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă ; 

25.  se ocupă de consilierea tuturor categoriilor de persoane aflate în nevoie socială; 

26.  se ocupă cu aplicarea Programului European de Ajutoare alimentare pentru persoanele 
defavorizate ( POAD) prin întocmirea şi verificarea  listelor cu beneficiari şi distribuirea 
produselor. 

27.  elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social; 

28.  verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi 
întocmeşte situaţiile de plată ale acestora; 

29.  verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi întocmeşte 
situaţiile de plată ale acestora; 

30.  ĩntocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei; 

31.  primeşte şi verifică dosarele de indemnizaţie pentru cresterea copilului până la 2 ani 
respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap; 

32.  ĩntocmeşte orice situatie solicitată cu privire la asistenta sociala; 

33.  Asigură securitatea documentelor compartimentului. 

 Asistenta  medicala  comunitara  

34.  identifică familiile cu risc medico-social din cadrul comunității; 

35.  determinarea nevoiloe medico-sociale ale populației cu risc; 



36.  culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară 
activitatea; 

37.  stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății populației; 

38.  identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în 
colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, 
pentru asiugurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului; 

39.  efectueaza vizite la domiciliul leuzelor, recomandând măsuri necesare de protecție a 
sanataații mamei și nou-născutului; 

40.  asigură supravegherea în mod activ de sănătate a sugarului și copilului mic; 

41.  promovează necesitațile tehnice de alăptare și practicile corecte de nutriție; 

42.  participă în echipă la acțiuni de vaccinare, programe de screening la implementarea 
programelor naționale de sănătate; 

43.  participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor în rândul populației, 

44.  îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic; 

45.  informează medicul de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile 
contactate în teritoriu, 

46.  efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu, urmărește 
aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de către medic; 

47.  urmărește și supraveghează în mod activ cazurile suspecte de TBC, HIV, SIDA, copii 
prematuri, anemici, 

48.  identifică persoane neînscrise pe listele medicului de familie, determinarea acestora pentru 
înscrierea, mai ales a mamelor care au nou-născut; 

49.  organizarea activității de consiliere și demonstraații practice pentru diferite categorii de 
populație; 

50.  colaborează cu alte organe și instituții a căror programe se adresează unor grupuri țintă 
(vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări psihice; 

51.  urmărește și identifică persoanele de vârsta fertile, informarea și educarea acestora pentru 
planificarea familială și contracepție; 

52.  identifică cazurile de violență domestice, cazurile de abuz, persoane cu handicap, bolnavi 
cronici din familii vulnerabile; 

53.  efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață 
sănătos; 

 Desfășoară acțiuni pentru: 

54.  cunoașterea și respectarea normelor eticii profesionale, păstrarea confidențialității în 
exercitarea profesiei; 

55.  desfășoară acțiuni în limita pregătirii profesionale și a limitelor de competență; 

56.  se preocupă pentru perfecționarea continuă a pregătirii sale profesionale și educație 
continuă; 

57.  întocmește evidențele și documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu; 

58.  raportează medicului de familie, primarului și altor organe competente despre cazurile ce 
necesită luarea de măsuri legale 

59.  Îndeplineşte atribuţiile …………………… pe perioada absenţei acestuia;  

60.  Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică 
biroului său;  

61.  Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire 



documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii 
şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;  

62.  Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna funcţionare 
a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa de 
inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate şeful serviciului 
administrativ şi de gospodărie comunală sau referentul cu atribuţii în domeniul informatic, 
după caz;  

63.  Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională;   

64.  Elaborează proiecte de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru domeniul său de activitate;  

65.  Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în 
competenţa sa;  

66.  Participă la şedinţele Consiliului Local atunci când i se solicită;  

67.  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primarul 
comunei.  

II. RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA: 
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a 
medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de 
odihnit; 
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca 
neanuntat; 
• Sa mentina locul sau de munca, din punct de vedere al mediului, intr-o stare 
corespunzatoare cerintelor de securitate (inclusiv de igiena); 
• Sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii desfasurate. 
• Sa nu fumeze decat in locurile special amenajate. 
• Sa respecte disciplina la locul de munca. 
• Sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitate a muncii la locul de munca. 
• Sa semnaleze imediat conducatorului direct al locului de munca orice defectiuni sau orice 
alta situatie care poate constitui un risc de accidentare si imbolnavire profesionala; 

• Sa-si anunte imediat conducatorul sau direct in cazul producerii unui accident de munca si 
sa ia masuri pentru acordarea primului ajutor si stabilizarea situatiei, astfel incat pericolul sa nu se 
extinda, daca acesta este prezent; 
• Sa intrerupa activitatea si sa refuze sa o continue daca nu sunt respectate cerintele de 
securitate, fara sa fie sanctionat pentru aceasta, cu conditia ca astfel sa nu dea nastere unui pericol 
iminent de accidentare si imbolnavire profesionala si sa-si anunte conducatorul direct; 
• Sa faca propuneri pentru masurile inscrise in programul de protectie a muncii; 
• Sa solicite modificarea politicii generale de prevenire si sa faca propuneri in acest 
sens,pentru obtinerea unui grad mai mare de securitate si sanatate in munca; 

 
III. RESPONSABILITATI GENERALE ALE SALARIAŢILOR PRIVIND PREVENIREA Şl 
STINGEREA INCENDIILOR  
Toţi salariaţii, din cadrul Primariei, răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi 
de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit art. 21, 22 din Legea 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor. 
Art. 21. 
Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale: 
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, 
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz; 
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea 
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, 
producator sau importator; 
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le 
organizeaza sau le desfasoara; 



d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului 
initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat 
ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare; 
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, 
orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu. 
Art. 22. 
Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: 
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice 
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, 
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul 
institutiei, dupa caz; 
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de 
aparare impotriva incendiilor; 
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a 
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un 
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare 
impotriva incendiilor; 
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic 
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii 
masurilor de aparare impotriva incendiilor; 
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui 
pericol iminent de incendiu; 
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la 
producerea incendiilor. 

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 
1. DENUMIRE – CONSILIER  - asistent social 
2. CLASA – I 
3. GRADUL PROFESIONAL – ASISTENT 
4. VECHIMEA (în specialitate necesară) - 1 an 

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI 
        1. Sfera relaţională internă: 
      a) relaţii ierarhice: subordonat fata de Primar,   secretarul general al comunei 
                                     superior pentru: –  
      b) relaţii funcţionale: colaborează cu toţi specialiştii din cadrul autorităţii publice locale. 
      c) relaţii de control: Primar, Secretarul general al comunei 
      d) relaţii de reprezentare: reprezintă instituţia in raport cu persoane fizice, persoane 
juridice, alte institutii, conform atribuțiilor 
      2. Sfera relaţională externă: 
      a) cu autorităţi şi instituţii publice la nivel local, judetean, central 
      b) cu organizaţii internaţionale .......................-....... 
      c) cu persoane juridice private 
   3. Limite de competenţă – îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în cadrul compartimentului 
   4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: - 
 DREPTURI ALE SALARIATULUI: 

- drepturi ce decurg din statutul funcţionarilor publici 
- drepturi ce decurg din acte normative privind salarizarea funcţionarilor 

publcii 
    Luat la cunostinta de către ocupantul postului: 
       Numele şi prenumele  
      Semnatura ................................................ 
       Data ............................................................ 
    Avizat de*****): 
       Numele şi prenumele:  
       Funcţia publica de conducere SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
       Semnatura ........................................................ 
       Data ........................................................... 


