UAT COMUNA UNGURENI
JUDETUL BACAU

ANUNT
UAT Comuna Ungureni,judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea functiei publice de executie vacante- inspector,clasa I debutant.
Concursul se desfasoara la sediul UAT Comuna Ungureni,astfel:
1.Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 06.01.2020-27.01.2020
2.Proba scrisa: 05.02.2020,ora 10.00
3.Interviul: 07.02.2020 ora 10.00
Conditii de participare la concurs:
 Conditii generale:mentionate la art.465 alin.1 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ
 Conditii specifice:
-studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale
-nu se solicita vechime
Dosarele de concurs se depun la sediul UAT Comuna Ungureni, relatii
suplimentare la telefon 0234227012 ,persoana de contact: Vrabie Mihaela,consilier
juridic.
Bibliografia de concurs:
1. Constitutia Romaniei;
2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,partea a VI a Statutul
functionarilor publici,prevederi aplicabile personalului contractual din administratia
publica si evidenta personalului platit din fonduri publice.
3. Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat
4. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale
6. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
7. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
8. Ordinul nr. 219/2006 privind activitatile de identificare , interventie si
monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care
acestia se afla la munca in strainatate
9. Ordinul nr. 69/10.06.2004 pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului

Nota:
La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere
toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data concursului
Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice
organizatoare;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz;
- Copiile documentelor care sa teste nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice
- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale, care sa il faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza,
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eleberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre
medicul de familie al candidatului, sau de catre unitatile sanitare abilitate
- Curriculum-vitae europass
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale
care se certifica pentru conformitatea cu originalul, de catre secretarul comisiei de
concurs, sau in copii legalizate

PRIMĂRIA COMUNEI UNGURENI
JUDETUL BACAU

FISA POSTULUI

Informatii generale privind postul
Denumirea postului: Inspector
Nivelul postului: functie publica de executie
Scopul principal al postului:
- de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in
identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor
sociale;
- promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu
privire la asistenta sociala si serviciile sociale;
- asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii,
servicii, resurse si participarea acestorala procesul de luare a deciziilor;
- sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a identifica si clarifica
scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni;.
F. Conditii specifice privind ocuparea postului:
a) Studii superioare
b) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare/nivel mediu;
c) Limbi straine-cunostiinte de baza
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul asistentei
sociale, capacitatea de a evalua, a examina si a lua decizii imediate in situatiile
de criza si in orice alta situatie, in ceea ce priveste asistenta sociala, dinamism
receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate
e) Cerinţe specifice:
- disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
f) Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini
manageriale) capacitate de organizare, de coordonare şi consiliere,
competenţă decizională, capacitatea de a gestiona resursele alocate, abilităţi în
domeniul instruirii, medierii şi negocierii, obiectivitate în apreciere, asumarea
responsabilităţilor, capacitatea de autoperfecţionare şi de a valorifica
experienţa dobândită, capacitate de a rezolva în mod eficient probleme

complexe.; capacitatea de analiză şi sinteză; creativitate si spirit de iniţiativă;
capacitatea de planificare şi a acţiona strategic
. Atributii:
Principalele atributii în domeniul autoritatii tutelare, asistentei sociale
. Asigurarea măsurilor de protecţie socială prin acordarea de prestaţii sociale
familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii
şi promovarea incluziunii sociale;
Protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice, acordarea asistenţei
sociale, stabilită de legislaţie şi dată în competenţa autorităţilor locale.
Implicarea comunităţii locale în vederea promovării şi respectării drepturilor
copiilor şi a prevenirii separării acestora de familie şi urmărirea modului în care
tutorii îşi îndeplinesc sarcinile prevăzute de lege în acest domeniu.
-intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;
-intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce-i revin;
-intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgenta conform Legii
nr. 416/2001;
-identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si
financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere;
-face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice, cu
venituri de subzistenta;
-intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor
vulnerabile; -intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor si diferitelor organe
si institutii;
-intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz
instituirea tutelei sau curatelei in urma efectuarii anchetelor sociale la domiciliul
acestora;
-colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evidenta a populatiei si sesizeaza, dupa
caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc.,
intocmeste sesizarile pentru intrarea in legalitate.
-raspunde in termenul legal adreselor primite si cererilor cetatenilor cu trimiterea
raspunsului in termen;
-asigura gratuit consultant de specialitate in domeniul asistentei sociale;
-organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor intr-o institutie de specialitate si
faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spital, institutii de
ocrotire);
-realizeaza si spijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
-urmareste modul in care beneficiarii Legii 416/2004 respecta programul de lucru ;
-se ocupa de distribuirea de alimente pentru persoanele defavorizate atunci cand
este cazul ;

- preia si rezolva corespondenta privind autoritatea tutelara;
-arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza
de lista de inventar si proces verbal de predare-primire
-efectuareza de anchetele sociale pentru persoanele care doresc incadrarea intr-un
grad de handicap sau isi revizuiesc certificatele de incadrare;
-centralizeaza situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati cu contract de munca in
strainatate ;
-indeplineste si alte atributii prevazute de lege
Are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale
aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes
local, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a
primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ;
- va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta
fişă a postului : 8,00-16,00
- nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea
Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul
primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din
unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la
care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului
în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice
răspundere
Identificarea functiei publice
denumire:
- inspector
clasa:
-I
gradul profesional:
- debutant
vechimea necesara in specialite: minim 1 an
Sfera relationala :
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, secretar,
2. Relatii functionale
De colaborare cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de
specialitate al primarului
3. Relatii de reprezentare

Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu persone fizice si juridice;
2. Cu autoritati, institutii publice si alte persoane care sunt subiecte ale unui
raport juridic privind asistenta sociala;
Limite de competenta : exercitarea functiei se face in limita atributiilor
prevazute mai sus
ÎNTOCMIT DE:
1. Nume şi prenume: VRABIE MIHAELA
2. Funcţia publică de conducere: SECRETAR
3. Semnătura ___________
4. Data întocmirii
LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE CĂTRE OCUPANTUL POSTULUI
1. Numele şi prenumele: 2. Semnătura __________
3. Data
AVIZAT
1. Numele şi prenumele: BIBIRE VASILE
2. Funcţia: primar
3. Semnătura __________
4. Data

