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CONSILIUL JUDEŢEAN VALCEA 
- DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

SI PROTECŢIA COPILULUI- VALCEA - 
Rm. Valcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.28 

Tel/fax : 0250 - 734758; 0250 - 734270

Nr. 56539 din 10.09.2019

A N U N Ţ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Rm. 
Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, organizează în data de 15.10.2019, începând cu ora 
10.00 concurs (proba scrisă) pentru ocuparea unor posturi vacante în Statul de funcţii, funcţii 
publice de conducere, după cum urmează:

Director Executiv Adjunct gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv adjunct trebuie să fie absolvenţi de 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii, după caz:

- asistenţă socială sau sociologie; 
psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

- drept;
- stiinte administrative;

sănătate;
economie sau management, finanţe, contabilitate.

Vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani

Director Executiv Adjunct Economic gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv adjunct economic trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii, după caz:

- economie sau management, finanţe, contabilitate.
Vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani

Pentru ocuparea celor două posturi de conducere candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu 

diplomă ai studiilor universitare de maşter în domeniul administraţiei publice, management sau 

în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, sau cu diplomă echivalentă, conform 

prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările si 

completările ulterioare,



Pentru participarea la concurs de ocupare a funcţiilor publice de conducere si execuţie, 

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 -Codul 

Administrativ, respectiv:

- are cetăţenia română si domiciliul în România

- cunoaşte limba română, scris si vorbit

- are vârsta de minim 18 ani

- are capacitatea deplină de exerciţiu

- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către 

medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul 

unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii

- îndeplineşte condiţiile de studii si de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice;

- îndeplineşte condiţiile specifice conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

- nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, 

în condiţiile legii;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică;

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 

din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, republicată, formularul de inscriere la concurs este 

asigurat de serviciul resurse umane al instituţiei, respectiv:

- formularul de înscriere;

- curriculum vitae, modelul comun European;

- copia actului de identitate;

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;



- copie a diplomei de maşter sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 

după caz;

- copia carnetului de muncă si după caz a adeverinţei eliberată de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si după caz în specialitatea studiilor 

necesare ocupării funcţiei publice;

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului, eliberată de medical de familie al candidatului; Atestarea stării de 

sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, 

respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate 

acreditate în condiţiile legii

- cazier judiciar;

- decalarţie pe propria răspundere sau adeverinţă din care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Concursul se desfăşoară în 3 etape succesive, după cum urmează:

Selecţia dosarelor se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor;

Proba scrisă va avea loc în data de 15.10.2019, începând cu ora 10,00 la sediul instituţiei 

din Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Vâlcea;

Interviul va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 

data si ora susţinerii acestei probe va fi stabilită odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării 

anunţului, pe site-ul instituţiei si pe cel al ANFP, respectiv în perioada 12.09.2019 -  01.10.2019 

la sediul instituţiei.

Bibliografia si alte relaţii suplimentare se obţin de la serviciul resurse umane, sau de pe site- 

ul instituţiei.

Persoană de contact: Nitulescu Mariana-sef serviciu resurse umane, tel.0250/734758, int. 

110, email: dgaspcvl@yahoo.com.

Director Executiv

Nicolae Badea

mailto:dgaspcvl@yahoo.com


CONSILIUL JUDEŢEAN VALCEA 
- DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

SI PROTECŢIA COPILULUI- VALCEA -

COD FISCAL 17087924 Rm. Valcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.28 
Tel/fax : 0250 - 734758: 0250 -  734270

BIBLIOGRAFIE

concurs- funcţionari publici de conducere 

Director Executiv Adjunct, gradul II

programat pentru data de 15.10.2019

1. Hotararea Guvernului nr. 797 / 2017 - privind atribuţiile si regulamentul cadru de 
organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului, 
republicată.
2. Ordinul 288/2006 pt aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul 

de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

3. Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, 

cu modificările si completările ulterioare.

4. Hotărârea nr. 502/2017, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisei 

pentru protecţia copilului.

5. Ordinul nr. 26 / 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.

6. Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

7.Ordinul nr. 27 / 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociuale de zi destinate copiilor.

8. Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

9. Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 -Codul Administrativ-Titlul ll-Statutul funcţionarilor 
publici, Capitolul I- Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI, Capitolul VIII, Capitolul IX.
10. Constituţia României, republicată
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CONSILIUL JUDEŢEAN VALCEA 
- DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

SI PROTECŢIA COPILULUI- VALCEA -

COD FISCAL 17087924 Rm. Valcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.28 
Tel/fax : 0250 - 734758: 0250 -  734270

BIBLIOGRAFIE

concurs- funcţionari publici de conducere 

Director Executiv Adjunct, Economic, gradul II

programat pentru data de15.10.2019 

1 . Legea nr. 82 / 1991 a contabilităţii.

2. Ordinul nr. 1917 / 2005 (OMFP)pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 

instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora.

3. OMFP 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor legale.
4. Legea nr. 272 / 2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului -  

Cap. IX- finanţarea sistemului de protecţie a copilului.

5. Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap- Cap. VIII -finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu 

handicap.

6. OMFP 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 

pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

7. OMFP nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarieii elemntelor de natura obiectelor de inventar, donaţiilor şi capitalurilor proprii.

8. Hotararea Guvernului nr. 797 / 2017 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de 
organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
republicată;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 -Codul Administrativ-Titlul ll-Statutul funcţionarilor 
publici, Capitolul I- Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI, Capitolul VIII, Capitolul IX.

10. Constituţia României.,



FIŞA POSTULUI 
nr.

Aprob,
Director EmduTis^ 

Nicolae

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului’. Director executiv adjunct economic
2. Nivelul postului: de conducere
3.Scopul principal al postului', asigurarea unei bune funcţionari a structurilor de specialitate ale 
Direcţiei Economice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului 
Valcea, pe care le coordonează in vederea atingerii eficiente a obiectivelor stabilite.
Condiţii specifice privind ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa in 
domeniul ştiinţelor economice
2. Perfecţionări (specializări): studii postuniversitare sau maşter în domeniul specific de activitate
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (.necesitate şi nivel)’, -nivel mediu
4. Limbi străine cunoscute (necesitate şi grad de cunoaştere): nu se solicita;
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- realizarea obiectivelor cat mai eficient;
- nivel inalt de responsabilitate;
- adaptabilitate si perseverenta in fata obstacolelor;
- capacitate de analiza si sinteza insotite de aptitudini de comunicare scrisa si verbala;
- abilitaţi in gestionarea resurselor umane;
- inalte standarde de probitate si etica.
6. Cerinţe specifice: deplasări si delegaţii
7. ( 'ompetenţa managerială:
- competente manageriale de inalt nivel;
- capacitate de coordonare si control;
- capacitate de planificare si de a acţiona strategic;
- capabilitate in a susţine si motiva personalul din subordine, in perioade dificile;
- aptitudini de delegare eficienta.

Atribuţiile postului:
• coordonează şi răspunde de activitatea serviciului finanţe buget, compartimentului 

contabilitate salarizare, biroului achiziţii publice şi contractare servicii sociale, serviciul 
administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare;

• elaborează, împreună cu directorul executiv adjunct, studii de specialitate pentru 
eficientizarea costurilor Direcţiei generale referitoare la serviciile, birourile şi 
compartimentele funcţionale ale acesteia;

• analizează, împreună cu directorul executiv adjunct, costurile proiectelor de dezvoltare 
instituţionale pe noi servicii şi structuri;

• administrează bunurile proprietate publica si privata aflate in patrimoniul Direcţiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului, potrivit prevederilor legale;

• coordonează activitatea de elaborare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, 
verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din



bugetul D.G.A.S.P.C. şi sesizează conducerea instituţiei de îndată ce constată încălcări ale 
normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare;

• răspunde de întocmirea şi aprobarea documentaţiei privind influenţele aprobate prin legea 
rectificativă şi repartizarea acestora pe capitole, titluri, articole şi aliniate;

• răspunde şi urmăreşte repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcţiei generale;

• organizează contabilitatea de gestiune la nivelul instituţiei şi serviciilor operaţionale 
subordonate;

• executa controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor de utilizare a fondurilor din care 
deriva drepturi si obligaţii patrimoniale si tine evidenta angajamentelor bugetare si legale

• răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
repartizate şi aprobate potrivit legii;

• răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele stabilite 
de lege a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare;

• urmăreşte modul de aplicare al legislaţiei în vigoare în activitatea desfăşurată pe 
serviciile/birourile/compartimentele pe care le coordonează;

• elaborează graficul privind circuitul documentelor ce conţin operaţiuni supuse controlului 
financiar preventiv care va cuprinde şi responsabilităţile şefilor compartimentelor de 
specialitate împuterniciţi să semneze documentele respective;

• face propuneri pentru comisiile de inventariere, comisiile de recepţie a bunurilor 
materiale, comisiilor de casare şi declasare a bunurilor;

• răspunde pentru respectarea normelor legale cu privire la încadrarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii, obligaţiile şi răspunderile acestora conform prevedrilor Legii n r . 
22/1969;

• răspunde de organizarea si efectuarea inventarierii generale a patrimoniului conform Legii 
nr.82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare si de valorificarea 
corespunzătoare a rezultatelor inventarierii;

• răspunde de completarea potrivit destinaţiilor si in mod ordonat a registrelor de 
contabilitate si de pastrarea acestora si a documentelor justificative care au stat la baza 
inregistrarii in contabilitate, precum si de reconstituirea in termen de 30 zile de la 
constatare, a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse;

• prezintă periodic conducerii şi Consiliului Judeţean situaţiile statistice şi rapoartele de 
analiză prevăzute de actele normative;

• răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
• urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare 

Direcţiei generale şi centrelor;
• urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi 

propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia;
• propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 

structurile subordonate;
• realizează evaluarea anuală a personalului din subordine;
• pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din 

cadrul direcţiei;
• colaborează cu directorul executiv la întocmirea proiectelor pentru atragerea de surse de 

finanţare si urmăreşte stadiul de realizare al acestora;
• în deplasările la unităţile subordonate verifică şi modul cum se gospodăresc fondurile şi 

bunurile materiale;
• urmăreşte şi coordonează modul de aprovizionare a centrelor cu produse alimentare, 

medicamente, cazarmament, echipament, materiale de întreţinere şi curăţenie etc;
• in absenta directorului executiv sau ca urmare a dispoziţiilor primite, urmăreşte modul de 

exploatare a parcului auto al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia 
Copilului, cu încadrarea in consumurile de combustibil si de piese de schimb in acest scop 
verifica si avizeaza documentele de transport;



• este vicepreşedinte în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intem/managerial la nivelul DGASPC Vâlcea;

• îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei de monitorizare, coordonare 
şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul 
DGASPC Vâlcea.

• îndeplineşte si alte atribuţii stabilite de Directorul executiv, Colegiul Director si Consiliul 
Judeţean Valcea, in condiţiile legii.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: director executiv adjunct
2. Clasă: 78
3. Gradul profesional: superior
4. Vechimea: 9 ani
5. Sfera relaţională a titularului postului:
1. Sfera relaţională internă :
a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: directorul executiv
- superior pentru: - personalul din cadrul Serviciului Finanţe-buget, Compartimentului 

contabilitate-salarizare, Biroului Achiziţii publice şi contractare servicii sociale, Serviciului 
Administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare.

b) Relaţii funcţionale: transmite informaţii serviciilor/compartimentelor funcţionale ale 
instituţiei;
c) Relaţii de control: exercită controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor din 
proiectele de operaţiuni aprobate de ordonatorul de credite ;
d) Relaţii de reprezentare:

2. Sfera relaţională externă :
a) cu autorităţi şi instituţii publice: - reprezintă interesele de ansamblu ale instituţiei în 
realizarea obiectivelor.
b) cu organizaţii internaţionale: -
c) cu persoane juridice private: - conform sarcinilor cuprinse în fişa postului.
3. Limite de competenţă: exercitarea atribuţiilor de coordonare si control a funcţionarilor publici 
si a salariaţilor din cadrul structurilor de specialitate, pe care le coordonează conform 
organigramei.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: liber sa delege responasabilitaţiile din sfera sa de 
atribuţii, in limitele acordate de lege si de normele de organizare interna.

întocmit de:
1. Numele şi prenumele: Nitulescu Mariana
2. Funcţia publică de conducere: Şef serviciu resurse umane
3. Semnătura:
4. Data întocmirii:

Luat la cunoştinţă de titularul postului

1. Numele şi prenumele:......................
2. Semnătura:
3. Data :

I



FIŞA POSTULUI 
Nr............................

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Director executiv adjunct - DGASPC Vâlcea
2. Nivelul postului: corespunzător categoriei funcţionarilor publici de conducere.
3.Scopul principal al postului: asigurarea unei bune funcţionări a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, respectiv a tuturor structurilor de 
specialitate(compartimente, servicii, centre de plasament), pe care le coordonează în vederea 
atingerii eficiente a obiectivelor stabilite, în concordanţă cu politicile şi strategiile de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate la nevoie.

Condiţii specifice privind ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre 
următoarele domenii, după caz:

a) asistenţă socială sau sociologie;
b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
c) drept;
d) ştiinţe administrative;
e) sănătate;
f) economie sau management, finanţe, contabilitate.

2. Perfecţionări (specilizări): Condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice.

3. Cunoştinţe operare/programare pe calculator, nu se solicită.
4. Limbi străine cunoscute (necesitate şi grad de cunoaştere): nu se solicită.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- realizarea obiectivelor cât mai eficient;
- nivel înalt de responsabilitate;
- adaptabilitate şi perseverenţa în faţa obstacolelor;
- capacitatea de analiză şi sinteză însoţite de aptitudini de comunicare scrisă şi verbală;
- abilitaţi în gestionarea resurselor umane;
- înalte standarde de probitate şi etică;
- cerinţe semnificative în privinţa aptitudinilor de lider şi manageriale;
6. Cerinţe specifice.deplasări şi delegaţii.
7. Competenţă managerială (cunoştiinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
- competenţe manageriale de înalt nivel;
- capacitatea de coordonare şi control;
- capacitatea de coordonare şi de a acţiona strategic;
- capabilitate în a susţine şi motiva personalul din subordine, în perioadele dificile;
- aptitudini de delegare eficientă.

Atribuţiile postului:



- coordonează, îndrumă şi controlează modul cum sunt desfăşurate activităţile de protecţie 
specială a copilului, victimei violenţei în familie şi adultului cu handicap, prin şefii serviciilor din 
subordinea Direcţiei generale;

- coordonează şi îndrumă activităţile specifice privind intervenţia în situaţia copilului 
abuzat,neglijat, exploatat;

- coordonează şi îndrumă activităţile specifice privind managementul de caz pentru copiii 
care au o măsură de protecţie specială dispusă în cadrul centrelor rezidenţiale, plasamente 
familiale, asistenţă maternală;

- avizează propunerile de numire a managerilor de caz pentru copil, înaintate de şeful de 
serviciu;

- avizează propunerea Managerului de caz / Responsabiliului de caz, însuşită de către şeful 
serviciului, de închidere a cazului;

- avizează propunerile privind instituirea, menţinerea, modificarea sau încetarea măsurilor 
de protecţie specială;

- avizează cererile referitoare la vizitele copiilor aflaţi sub protecţie specială, în familia 
naturală, lărgită sau alte persoane/familii, în vederea facilitării reintegrării familiale şi menţinerii 
legăturilor cu persoane cu care au dezvoltat relaţii de ataşament/ socializare;

- coordonează, îndrumă, controlează activitatea managerială a şefilor de servicii/ 
birouri/compartimente din aparatul propriu şi a şefilor de servicii sociale din subordine (centre 
rezidenţiale, centre de zi) pentru copii, familie şi persoane adulte cu handicap;

- evaluează performanţele profesionale ale şefilor de servicii /birouri /compartimente din 
aparatul propriu, şefilor de centre pentru copii şi a şefilor de centre rezidenţiale din structura 
DGASPC şi le înaintează spre aprobare directorului executiv;

- stabileşte un program de audienţe, răspunzând solicitărilor petenţilor potrivit legii şi 
competenţelor conferite;

- colaborează cu toate structurile specializate din cadrul instituţiei pentru îndeplinirea 
funcţiilor specifice;

- urmăreşte modul în care se asigură, sprijină şi se dezvoltă sistemul de informare şi de 
consultanţă oferit de către specialiştii serviciilor abilitate, copiilor, familiilor şi persoanelor cu 
handicap şi/sau reprezentanţilor acestora, în vederea exercitării drepturilor lor, conform legislaţiei 
în vigoare;

- controlează activităţile desfăşurate la nivelul serviciilor şi centrelor din structura Direcţiei 
generale, aflate în subordine;

- colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi urmăreşte posibilitatea încheierii de parteneriate, în 
vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile identificate;

- asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 
măsurilor şi prestaţiilor pentru copiii şi persoanele adulte cu dizabilitaţi şi colaborează cu alţi factori 
sociali pentru facilitarea accesului persoanelor la aceste drepturi;

- face propuneri de reorganizare strategică a activităţii de asistenţă socială desfăşurată la 
nivelul Direcţiei generale şi le înaintează spre analiză directorului executiv, ori de câte ori este 
necesar;

- face recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor din subordine, după 
consultarea prealabilă a şefilor de servicii;

- îndeplineşte şi alte activităţi dispuse de directorul executiv, potrivit pregătirii şi funcţiei 
deţinute, în conformitate cu prevederile legale;

- coordonează, în calitate de preşedinte, activitatea Comitetului pentru sănătate şi securitate 
în muncă la nivelul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;

- respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
- cunoaşte şi respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale 

Direcţiei Generale;
- cunoaşte şi respectă codul de conduită a funcţionarului public;
- Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:



1. Denumire: director executiv adjunct
2. Vechimea în specialitate necesara: minimum 7 ani
3. Sfera relaţională a titu larului postului:
3.1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: director executiv
- superior pentru: funcţionarii publici şi salariaţii cu contract individual de muncă din cadrul 

structurilor de specialitate pe care le coordonează;
b) Relaţii funcţionale: cu directorul executiv şi directorul executiv adjunct economic, cu şefii 

centrelor de plasament şi compartimentele funcţionale pe care le coordonează nemijlocit;
c) Relaţii de control: controlează activitatea funcţionarilor publici şi salariaţilor cu contract 

individual de muncă din cadrul Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea.

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi 
străinătate, precum şi în justiţie, în limita mandatului încredinţat de directorul executiv.

3.2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi institu ţii publice: reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Vâlcea în relaţiile cu serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, 
autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, autoritaţiile 
administraţiei publice locale (primării) şi structurile subordonate acestora, care au atribuţii de 
asistenţă socială;

b) cu organizaţii internaţionale: potrivit cerinţelor implicate de îndatoririle generale ale 
postului deţinut;

c) cu persoane jurid ice private: potrivit cerinţelor implicate de îndatoririle generale ale 
postului deţinut.

3.3. Limite de competenţă: exercitarea atribuţiilor de coordonare şi control a funcţionarilor 
publici şi salariaţiilor din cadrul structurilor de specialitate, pe care le coordonează în mod 
nemijlocit, potrivit organigramei aprobate.

3.4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: liber să delege responsabilitaţiile din sfera sa 
de atribuţii, în limitele acodate de lege şi de normele de organizare internă.

3.5. în absenţa temporară din instituţie a directorului executiv sarcinile de serviciu vor fi 
preluate de directorul executiv adjunct.

Redactat,
Resurse Umane
Semnătura:...................
Data:..................................

Comunicat titularului postului - 
Numele şi prenumele:
Semnătura:................
Data:............................

Avizat de: Numele şi prenumele: Badea Nicolae 
Funcţia publică de conducere -  Director executiv
Semnătura:.......................
D ata :........................


