
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA   GLODEANU SILISTEA             
-    P R I M A R   - 

Tel.0238558168 / Fax. 0238558168 
e-mail: primglsilistea@yahoo.com 

 
A N U N Ţ 

 
În temeiul prevederilor art. 467, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, coroborate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că instituţia 
noastră organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție 
vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează: 

 
1. Denumirea funcţiilor publice de execuție vacante:  

– consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent, un post, în cadrul 
Compartiment achiziții publice, din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Glodeanu Siliștea, Județul Buzău 

- Inspector asistență socială, clasa I, grad principal, un post, în cadrul 
Compartiment asistență social și autoritate tutelară, din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Glodeanu Siliștea, Județul Buzău 

 
Pentru inscriere la concursul de ocupare a functilor publice vacante, persoanele 

interesate vor avea in vedere respectarea cerintelor din art. 465 alin.(1) din Codul 
Administrativ:  

a) are cetățenia română și domiciliul în România;  
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;  
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. 

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

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcției publice;  

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției 
publice;  

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care 
împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;  

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia 
ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, 
în condițiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;  

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute 
de legislația specifică.  
 
Durata programului de lucru - durata normala a programului de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână.  
 



1. consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent:  
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul 
de studii, respectiv domeniul de licență juridic sau economic;  
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 1 an.  
 
2. Inspector asistență socială, clasa I, grad principal:  
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul 
de studii, respectiv domeniul de licență: asistență socială, psihologie, drept;  
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 5 ani. 
 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în 
perioada 22.07.2022-10.08.2022, inclusiv, la Registratura general a primăriei U.A.T. 
comuna Glodeanu Siliștea 
- anunțul se va publica în data de 22.07.2022; 
 

 
2. Probele pentru concurs:  
- selecție dosare – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor 
- proba scrisă – 26.08.2022, ora 11:00   
- interviu - în termen de maxim 5 zile de la susținerea probei scrise, data sustinerii 

interviului se va afișa odata cu rezultatele de la proba scrisă. 
 
3.  Locul de desfăşurare a concursului: 

- la sediul primariei U.A.T. Comuna Glodeanu Siliștea, Județul Buzău, satul 
Glodeanu Siliștea, str. Principală nr. 52, jud. Buzău, în sala de ședințe 

 
4. Continutul dosarului:  
In conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2011, cu modificarile 

si completarile ulterioare dosarul de concurs contine urmatoarele documente:  
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   
2) curriculum vitae, modelul comun european;   
3) copia actului de identitate;   
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;   
5) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori 

în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care 
diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii 
universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;   

6) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr.2D la H.G. nr. 
611/2008;   

7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   

8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort 
fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii 
specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;   

9) cazierul judiciar;   
10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității 
sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  



Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să 
cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin 
următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 
ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă 
acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului 
sănătății. 

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, 
adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare 
într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea 
la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, 
are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub 
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită 
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii 
aprobate la nivel instituţional.   

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei 
de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa 
privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor  
de concurs. 

Relatii suplimentare la nr. telefon 0238558168, 0730005944, email: 
primglsilistea@yahoo.com, persoană de contact Ioniță Adrian, secretar general. 

       
Bibliografie şi tematică 

Consilier achiziţii publice, Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT ACHIZITII 
PUBLICE 
 
 
1.  Constituţia României, republicată 
 
cu tematica Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale; Autoritatile publice. Presedintele 
Romaniei, Parlamentul, Guvernul si raporturile Parlamentului cu Guvernul 
 
2.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Norme privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si 
libertatilor fundamentale ale omului, prevenirii si combaterii incitarii la ura si discriminare 
 
3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Egalitatea de sanse si tratament. Definitii in aceasta materie. Egalitatea de 
sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii. Egalitatea de sanse intre 
femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei. Sesizari/reclamatii 
privind discriminarea pe criteriul de sex 
 



4.  Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Functia publica si functionarul public. Statutul functionarilor publici; Norme 
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. 
 
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
cu tematica Legea nr. 98/2016 privind achizitţiile publice cu modificarile si completarile 
ulterioare - integral 
 
6. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitii publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice; 
 
cu tematica HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice-integral 
 

Bibliografie şi tematică 
Inspector, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ, 
AUTORITATE TUTELARĂ 
 
 
1.  Constituţia României, republicată 
 
cu tematica Constituţia României, republicată -Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale, Titlul III-Autorităţile publice 
 
2.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul I -Principii şi Definiţii şi 
Capitolul II – Dispoziţii speciale 
 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul II-Egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Capitolul IV-Egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei 
 
4.  Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare - Statutul funcţionarilor publici, 
prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 
personalului plătit din fonduri publice, Cap. I - Dispozitii generale, Cap. V - Drepturi şi 
îndatoriri, sectiunea 1 si 2. 
 
5. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 



-republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, -republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I, II şi III 
 
6. Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare 
 
cu tematica Legea nr.277/2010 privind alocaţia susţinerii familiei, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
7. H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
cu tematica H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
8. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
cu tematica Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare – Cap. I şi Cap.IV 
 
9. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
10. Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 
cu tematica Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 
11. O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
cu tematica O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

Atribuţiile  postului consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent : 
 
-Ĩntocmeşte documente conform  Legii  nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice 

(caiete de sarcini, anunţ SEAP, documente licitaţie) ; 
-elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante ; 
-elaborează după caz sau coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de 

atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs ; 
-îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, asfel cum sunt prevăzute de Legea  

nr. 98/ 2016 , actualizată ; 
-aplică şi finalizează procedurile de atribuire ; 



-constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică ; 
-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în domeniul achiziţiilor publice, 

în vigoare 
- primirea şi analizarea referatelor de necesitate; 
- primirea si analizarea caietelor de sarcini 
- primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari 
- primirea si analizarea temelor de proiectare 
- verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte 
- alegerea procedurii de achizitie publica 
- stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, 

precum si criteriile de atribuire; 
- elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor 

ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date 
- elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare 
- transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro) 
- transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial 

al Romaniei ; 
- elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru 

constituirea Comisiei de evaluare  
- transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale; 
- participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul; 
- primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire; 
- primirea ofertelor; 
- participa la deschiderea ofertelor; 
- verificarea propunerilor tehnice si financiare; 
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile 
- primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care 

Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile; 
- elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică 
- intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre 

ofertantii castigatori si necastigatori; 
- participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor 

justificative. 
- efectueaza procedurile prealabile pentru derularea procedurilor de achizitie 

publica conform legislatiei in domeniu; 
- pastreaza dosarele de licitatie prin care s-au instrainat bunuri din patrimoniul 

comunei si s-au concesionat bunuri din domeniul privat 
- pastreaza documentatiile ce au facut obiectul contractelor de achizitie publica, 

verifica si raspunde de buna executie a acestora si parcurge procedurile pentru 
inscrierea actelor in evidentele financiar contabile. 

Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor 
consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în 
patrimoniul comunei  Glodeanu Silistea  

 Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de 
licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite 
persoane juridice sau fizice. 

 Urmăreşte în colaborare cu  compartimentul contabilitate respectarea şi aplicarea 
hotărârilor consiliului local Glodeanu Silistea şi a celorlalte acte normative referitoare la 
administrarea şi exploatarea patrimoniului comunei  Glodeanu Silistea, ia măsuri de 
sancţionare a contravenienţilor; face propuneri primarului şi consiliului local pentru mai buna 
utilizare a acestor bunuri. 



Ţine evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu 
construcţii provizorii, chioşcuri, mobilier stradal, etc., pentru care s-au organizat licitaţii 
publice. 

Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea 
problemelor comune. 

Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local, ce privesc 
activităţile de care răspunde. 

 
Atribuţiile  postului Inspector asistență socială, clasa I, grad principal 

 
   -întocmeşte planul de servicii pentru orice copil lipsit de ocrotire şi autoritate părintească 
de pe teritoriul comunei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 272/2004; 
-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; 
-Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul 
protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate în domeniu.  
-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 ; 
-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.  
-Ĩnaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei masuri de 
protecţie specială, în condiţiile legii.  
-Oferă consiliere şi asistenţă suplimentară familiilor atunci cand acestea au nevoie. 
-întocmeşte orice document care este în atribuţia autorităţii tutelare şi îl propune spre 
aprobare; 
-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; 
-aplică prevederile legii 448/2006 care reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu 
handicap acordate în scopul integrăii şi incluziunii sociale a acestora; 
-stabileşte indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap;  
-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; 
-informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţilor specifice întâlnesc situaţii 
de violenţă în familie; 
-identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de 
specialitate; 
-colaborează cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportează cazurile de violenţă în 
familie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
-îndrumă părţile aflate în conflict în vederea medierii; 
-solicită informatii cu privire la rezultatul medierii; 
-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; 



-se deplasează pe teren pentru efectuarea anchetelor sociale; 
-întocmeşte referate pentru aprobare în Consiliul Local Glodeanu Silistea cu probleme de 
asistenţă socială; 
-întocmeşte actele necesare pentru alocaţii de stat şi le înaintează organelor competente; 
-întocmeşte dosarele pentru alocaţia pentru susţinerea familiei şi urmăreşte respectarea 
prevederilor Legii nr. 277/2010; 
-întocmeşte orice situaţie solicitată cu privire la asistenţa socială; 
-se ocupă de problemele romilor în localitate şi întocmeşte orice studiu cu privire la 
îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă ; 
-se ocupă de consilierea tuturor categoriilor de persoane aflate în nevoie socială; 
-se ocupă cu aplicarea Programului European de Ajutoare alimentare pentru persoanele 
defavorizate ( PEAD) prin întocmirea şi verificarea  listelor cu beneficiari şi distribuirea 
produselor. 
-elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social; 
-verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi 
întocmeşte situaţiile de plată ale acestora; 
-verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi întocmeşte 
situaţiile de plată ale acestora; 
-ĩntocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei; 
-primeşte şi verifică dosarele de indemnizaţie pentru cresterea copilului până la 2 ani 
respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap; 
-ĩntocmeşte orice situatie solicitată cu privire la asistenta sociala; 
-Asigură securitatea documentelor compartimentului. 
Asistenta  medicala  comunitara  
-identifică familiile cu risc medico-social din cadrul comunității; 
-determinarea nevoiloe medico-sociale ale populației cu risc; 
-culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară 
activitatea; 
-stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății populației; 
-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; 
-efectueaza vizite la domiciliul leuzelor, recomandând măsuri necesare de protecție a 
sanataații mamei și nou-născutului; 
-asigură supravegherea în mod activ de sănătate a sugarului și copilului mic; 
-promovează necesitațile tehnice de alăptare și practicile corecte de nutriție; 
-participă în echipă la acțiuni de vaccinare, programe de screening la implementarea 
programelor naționale de sănătate; 
-participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor în rândul populației, 
-îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic; 
-informează medicul de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile contactate 
în teritoriu, 
-efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu, urmărește 
aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de către medic; 
-urmărește și supraveghează în mod activ cazurile suspecte de TBC, HIV, SIDA, copii 
prematuri, anemici, 
-identifică persoane neînscrise pe listele medicului de familie, determinarea acestora pentru 
înscrierea, mai ales a mamelor care au nou-născut; 
-organizarea activității de consiliere și demonstraații practice pentru diferite categorii de 
populație; 
-colaborează cu alte organe și instituții a căror programe se adresează unor grupuri țintă 
(vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări psihice; 
-urmărește și identifică persoanele de vârsta fertile, informarea și educarea acestora pentru 
planificarea familială și contracepție; 



-identifică cazurile de violență domestice, cazurile de abuz, persoane cu handicap, bolnavi 
cronici din familii vulnerabile; 
-efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață 
sănătos; 
Desfășoară acțiuni pentru: 
a)cunoașterea și respectarea normelor eticii profesionale, păstrarea confidențialității în 
exercitarea profesiei; 
b)desfășoară acțiuni în limita pregătirii profesionale și a limitelor de competență; 
c)se preocupă pentru perfecționarea continuă a pregătirii sale profesionale și educație 
continuă; 
d)întocmește evidențele și documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu; 
e)raportează medicului de familie, primarului și altor organe competente despre cazurile ce 
necesită luarea de măsuri legale 
Indeplinește orice atribuții cu privier la protectia Copilului, al persoanelor cu dizabilități, al 
personelor aflate în situație de nevoie,  

 
PRIMAR, 

 
             Gabriel POPESCU  
 


