Anexa nr.1
Aprob*1:

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
PREŞEDINTE,
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ

PÉTER FERENC

FIŞA POSTULUI
Nr. _______/________2017
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului
2. Nivelul postului
3. Scopul principal al postului

DIRECTOR GENERAL
Funcţie publică de conducere
Asigură conducerea executivă a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi răspunde de
buna ei funcţionare, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin
potrivit dispoziţiilor legale în materie.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului*2)
1. Studii de specialitate

2. Perfecţionări (specializări)

3. Cunoştinţe de operare sau
programare pe calculator
(necesitate şi nivel)
4. Limbi străine*3) (necesitate şi
nivel*4) de cunoaştere)
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare

6. Cerinţe specifice*5)(călătorii
frecvente, delegări, detaşări)

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie, sociologie,
asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative,
ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină.
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau programe de
perfecţionare în administraţia public cu durata de minimum un
an
Utilizare programe Microsoft Office
Nu este cazul
Abilităţi manageriale: analiză, planificare, conducere,
coordonare, control
Abilităţi de comunicare
Asumarea responsabilităţii
Perseverenţă în activitate
Adaptabilitate
Iniţiativă
Capacitatea de a lucra în echipă
Abilităţi de a realiza obiectivele propuse
Flexibilitate
Promptitudine în rezolvarea sarcinilor de serviciu
Da

7. Competenţa managerială
(cunoştinţe de management, calităţi
şi aptitudini manageriale)

Da

Atribuţiile postului*6):
a) Exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
b) Exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
c) Întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheierea exerciţiului
bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judeţean;
d) Elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen
mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi
protecţie a drepturilor copilului, având avizul Colegiului Director şi al comisiei;
e) Elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a
drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de
măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului
Director şi apoi Comisiei pentru protecţia copilului;
f) Aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din
cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului
Judeţean statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul Colegiului Director;
g) Controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare
acestui personal;
h) Constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.135 din Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare;
i) Este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în
relaţiile cu aceasta;
j) Asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului;
k) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv emite dispoziţii.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire
2. Vechimea în specialitate
necesară

DIRECTOR GENERAL
3 ani

Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:

b) Relaţii funcţionale:
c) Relaţii de control:
d) Relaţii de reprezentare:

2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii
publice:
b) cu organizaţii internaţionale:



Subordonat faţă de Consiliul Judeţean
 Superior pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Cu întreg personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mureş în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile
publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din
străinătate, precum şi în justiţie
Consiliul Judeţean, autorităţi publice locale, instituţii publice
central şi locale
În măsura în care este necesar

c) cu persoane juridice private:
3. Limite de competenţă*8)
4. Delegarea de atribuţii şi
competenţă

Organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de
servicii sociale, oricare altă persoană juridică identificată a
relaţiona cu instituţia în interesul beneficiarilor
Conduce activitatea Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş şi îndeplineşte calitatea de
ordonator terţiar de credite
În absenţa sa, atribuţiile de serviciu se exercită de unul dintre
Directorii Generali Adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a
Directului General, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Direcţiei generale

Întocmit de*9):
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
Funcţia publică de conducere
Semnătura
Data întocmirii

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele
2. Semnătura
3. Data

Contrasemneaza*10):
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura
Data
_______________________________________________

*1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de
către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.
*2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul
autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
*3) Dacă este cazul.
*4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de
bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
*5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în
anumite condiţii.
*6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în
concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
*7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
*8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi
revin.
*9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
*10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre (funcţionarul
public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice.
În mod excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii ori instituţiei publice, nu
există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul
public care deţine cea mai înaltă funcţie publică din autoritatea sau instituţia publică respectivă, iar atunci
când nu este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice sau un
demnitar din subordinea acestuia)

