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JUDEUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
DIRECIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,
FIŞA POSTULUI
nr. ____
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL:
1.Denumirea postului : Inspector, clasa I, grad profesional asistent
2.Nivelul postului : Functie publică de executie
3.Scopul principal al postului : elaborarea si aplicarea măsurilor de asistentă si protectie socială,
interventii în situatii de urgentă, abuz, neglijare si prevenire marginalizare socială a persoanelor
aflate în risc social
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :
1. Studii de specialitate :
• studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul
fundamental – stiinte sociale: Ramura de stiintă - stiinte juridice, specializarea Drept, Ramura de stiintă
– sociologie sau domeniul de licentă – asistentă socială, specializarea asistentă socială sau Ramura de
stiintă - stiinte economice.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: un an.
2. Perfecţionări (specializări): …………………………
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel): nu este cazul
4. Limbi străine (necesitate si nivel de cunoastere) : nu este cazul
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : Capacitatea de lucru în echipă si independent,
promtitudine si eficientă în efectuarea lucrărilor, asumarea responsabilitătii, păstrarea
confidentialitătii, corectitudine si fidelitate, flexibilitate si adaptabilitate, aptitudinea de a
desfăsura activităti complexe, bune aptitudini de redactare si comunicare verbală, preocupare
pentru perfectionare si de valorificare a experientei dobândite, abilităti în utilizarea
calculatorului si a altor echipamente informatice.
6. Cerinţe specifice : disponibilitate pentru program prelungit, în conformitate cu prevederile legale.
7. Competenţă managerială (cunostinte de management, calităti si aptitudini manageriale): nu este
cazul
Atribuţiile postului :
a. Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă
socială, respectiv serviciile recomandate si beneficiile de asistenţă socială la care persoana are
dreptul;
b. Participă la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate
nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
c. Limitarea cerşetoriei organizate si a cerşetoriei agresive care constituie o sursă de pericol pentru
cetăţenii municipiului Câmpulung, luarea măsurilor de protectie socială în vederea prevenirii
marginalizării sociale a persoanelor aflate în stare de risc social;
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d. Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul POAD din stocurile de intervenţie comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate: organizează, informează cetătenii,
distribuie alimentele, întocmeste statistici, rapoarte, informări şi răspunde de derularea acestei
activităti ;
e. Monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile cu copii aflaţi în
situatie de risc de părăsire;
f. Efectuează anchete sociale conform legislaţiei în vigoare;
g. Iniţiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte;
h. Realizează programe pentru părinţii şi familiile aflate în risc, în vederea prevenirii separării şi a
abuzului asupra copilului;
i. realizează diagnoza socială prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje si
anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a
situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
j. Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situatiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
k. comunicarea informatiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv,
neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu
atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în
conditiile legii.
l. respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă si
deplină a personalitătii, îi sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si
protectie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
m. asigură prin instrumente si activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea si combaterea situatiilor
care implică risc social crescut de marginalizare şi excludere socială cu prioritate a situatiilor de
urgenţă;
n. prevenirea şi combaterea violenţei domestice prin centre de primire în regim de urgenţă a victimelor
violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate,
centre de consiliere pentru prevenirea si combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de
informare şi sensibilizare a populatiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia
socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere si mediere familială, precum
si centre destinate agresorilor.
o. Acordă asistentă si sprijin de urgentă părintilor, urmărind ca acestia să îsi poată asuma
responsabilitătile si îndeplini obligatiile cu privire la copil, astfel încât să prevină aparitia situatiilor
ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
p. Urmăreste integrarea familială a copiilor institutionalizati;
q. Elaborează programe de sprijinire a mamelor;
r. Selectează familiile cu copii aflati în risc de abandon prin etapa de evaluare initială;
s. Promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile;
t. Reprezentarea institutiei în domeniul asistentei sociale;
u. Asigură consilierea si informarea familiilor asupra drepturilor si obligatiilor acestora si asupra
serviciilor disponibile pe plan local;
v. Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind
numărul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a
fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de
finanţare;
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w. Întocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al directiei,
în vederea promovării lor în Consiliul Local;
x. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :
1. Denumire : inspector
2. Clasa : I
3. Gradul profesional: asistent
4. Vechimea în specialitatea necesară: un an
SFERA RELAIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI :
1. Sfera relaţională internă :
a) relatii ierarhice:
- subordonat faţă de : Conducerea Primăriei si Director Executiv
- superior pentru: ..........
b) relatii functionale : Colaborează cu toate compartimentele din instituţie pe problemele
specifice compartimentului;
c) relatii de control: ........
d) relatii de reprezentare: .........
2.Sfera relaţională externă :
a) cu autorităti si institutii publice: colaborează cu alte autorităti si institutii publice pentru
rezolvarea problemelor specifice compartimentului
b) cu organizaţii internaţionale:………….
c) cu persoane juridice private:……
3. Limite de competenţă: semnează documentele emise în concordantă cu atributiile postului
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : …….
Întocmit de :
1.Nume şi prenume :
2.Funcţia publică de conducere : Director Executiv al Directiei de Asistenţă Socială
3.Data intocmirii : 30.08.2019
4.Semnatura : _____________
Luat la cunostinţă de către ocupantul postului :
1. Numele şi prenumele :
2. Functia publică de executie: Inspector
3. Data:
4. Semnătura: ____________

