
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atribuțiile postului de consilier I la Direcția asistență socială 

1. Sprijină activitatea în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor 
copilului, prevenirii și combaterii violenței în familie 

2. Participă la elaborarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii, a strategiilor de 
dezvoltare întocmite la nivel local în domeniul protectiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

3. Ține evidența tuturor persoanelor cu dizabilități  
4. Evaluează si monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază 

persoanele cu handicap, precum si respectarea drepturilor acestora 
5. Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 

îndreptăţite la indemnizatiile lunare pentru persoane cu handicap grav 
6. Prelucrează si administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii de indemnizatii 

lunare si le comunică serviciilor, serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul 
judeţului, precum si Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, la solicitarea acestuia 

7. Elaborează procedurile operaționale pentru activitățile pe care le desfășoară 
8. Monitorizează şi evaluează indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav aflate 

în propria administrare 
9. Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/ adultului cu handicap grav urmărind 

stabilirea compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi 
persoana cu handicap, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a 
asistentului personal şi o comunica Biroului Resurse Umane 

10. Acordă informare și consiliere asistenţilor personali şi persoanelor cu handicap grav; 
11. Monitorizează activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
12. Întocmeşte anchetele sociale/ referatele cu propuneri de continuare, modificare sau  

încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunica 
Biroului Resurse Umane 

13. Anunţă Biroul Resurse Umane, orice modificare cu privire la încadrarea în grad de 
handicap, schimbare domiciliului, instituţionalizarea într-un centru de stat/privat, deces  
a copilului/ adultului cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor 
prevăzute de lege; 

14. Monitorizează persoanele cu handicap grav, care beneficiază de indemnizaţie lunară / 
însoţitor, precum şi asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 

15. Colaborează permanent cu organizațiile societăţii civile care reprezintă interesele 
diferitelor categorii de beneficiari 

16. Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea 
administrativ-teritorială, precum si modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând 
centralizarea şi sintetizarea datelor si informatiilor relevante 

17. Asigură informarea și sprijinirea persoanelor cu handicap/reprezenţilor legali ai acestora 
cu privire la procedurile de obținere a certificatului de încadrare în grad de 
handicap/orientare școlară și profesională, a drepturilor, facilităților și a serviciilor, 
conform legislației în vigoare; 

18. Efectuează anchete sociale şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea obţinerii 
certificatului de încadrare a adulţilor în grad de handicap 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

19. Realizează evaluarea inițială și/sau CES a copiilor, la prima încadrare sau orientare 
școlară/profesională: raport de evaluare inițială, informează obligatoriu părinții cu 
privire la drepturi și identifică situațiile de urgență 

20. Realizează evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES și le documentează în 
ancheta socială, care conține anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor 

21. Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială si protecţia copilului în domeniul 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi si transmite acesteia toate datele şi informaţiile 
solicitate din acest domeniu 

22. Pregăteşte documentaţia necesară şi efectuează anchete sociale în vederea îngrijirii 
persoanei adulte în nevoie într-o instituţie de asistenţă socială/medico-socială 

23. Identifică persoanele vârstnice care necesită asistenţă socială şi evaluează nevoile 
acestora prin anchetă socială care se  elaborează pe baza datelor cu privire la afecţiunile 
ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a îndeplini cerinţele 
fireşti ale vieţii cotidiene, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective sau 
potenţiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii  

24. Aduce la îndeplinire prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare 

25. Asigură organizarea de servicii comunitare destinate persoanelor vârstnice, direct sau în 
baza convenţiilor de parteneriat şi a contractelor de servicii sociale încheiate cu alţi 
furnizori publici sau privaţi de servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare 

26. Monitorizează şi evaluează serviciile sociale pentru persoane vârstnice aflate în propria 
administrare 

27. Sprijină accesul persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială la servicii 
comunitare de îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu sau într-un cămin pentru 
persoane vârstnice,  îngrijire în centre de zi, cluburi pentru vârstnici etc. 

28. Pregăteşte ducumentaţia necesară şi efectuează anchete sociale în vederea îngrijirii 
persoanelor vârstnice în centre rezidențiale publice sau private 

29. Asigură înregistrarea Dispozițiilor emise de primar și trimiterea acestora în termen legal 
către instituția prefectului 

30. Efectuează anchete sociale pentru obținerea burselor școlare 
 


