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DIRECTIA STRATEGII COMUNICARE 
 
 
                                                                                                                        APROB, 
                                                                                                           DIRECTOR GENERAL 
                                                    Gabriela Schmutzer 
 
 
 

FIŞA POSTULUI 
Nr. …… 

 
 
 

Informaţii generale privind postul: 
1. Denumirea postului : Director executiv 
2. Nivelul postului : de conducere 
3. Scopul principal al postului : Organizarea si coordonarea activitatii Directiei Strategii 

Comunicare 
 
Condiţii specifice pentru 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  știinte ale comunicării.  
-Studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

2. Perfecţionări (specializări): - 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):  – nu este cazul. 
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare eficienta, planificare, organizare, 
capacitatea de a lucra independent cat si in echipa, atitudinea pozitiva fata de idei noi, capacitatea 
de asumare a responsabilitatilor, adaptabilitate,capacitate de analiza si sinteza. 
6.Cerinţe specifice: spirit organizatoric, capacitatea de a lua decizii rapide in conditii de stres, 
capacitatea de a lucra in colectivitate, usurinta, claritate si coerenta in exprimare, punctualitate, 
corectitudine, respect pentru lege. 
7.Competenţă managerială : Cunostinte manageriale, Conduita morala ireprosabila, 
Impartialitate, corectitudine si obiectivitate in decizii, Capacitate organizatorica, Responsabilitate, 
Bun comunicator si indrumator.  

 
Atribuţiile postului: 
 
 -coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă; 
- primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi 
informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
Sectorului 6 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;  
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- elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea realităţii concrete, 
precum şi a unor indicatori sociali privind asistenţa socială;  
-  urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de organizare a muncii, în 
vederea creşterii calităţii activităţii;  
- analizează şi prezintă periodic un raport privind activitatea serviciilor din subordine şi ia măsuri 
operative pentru îmbunătăţirea acesteia;  
- asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în 
subordinea sa directă ; 
-  coordonează elaborarea strategiilor si programelor de asistenta sociala si le supune spre aprobare 
Directorului General; 
 -verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor  pe care le 
coordonează; 
- ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ; 
-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 calendarul acţiunilor derulate în 
compartimentele subordonate; 
-analizează, şi aprobă adresele întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi 
supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 
-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave 
și aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General  al D.G.A.S.P.C. Sector 6, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 participarea unor salariaţi din subordine la 
programele de perfecţionare profesională; 
-avizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, fişele 
de post ale salariaţilor din serviciile/birourile aflate în subordinea sa; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. 
Sector 6; 
  
 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
1. Denumire: Director  executiv 
2. Clasa I 
3. Gradul profesional: II 
4. Vechimea în specialitate necesară: minimum 3 ani 
             
 
Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 
- de subordonare faţă de: directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 
- superior faţă de: serviciile din cadrul Directiei Strategii Comunicare;  
b) Relaţii funcţionale: colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C.. 
c) Relaţii de control: supervizeaza activitatea serviciilor din subordine. 
d) Relaţii de reprezentare: specifice activitatii institutiei. 
   

2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice: specific activitatii. 
b) cu organizaţii internaţionale: specific activitatii. 
c) cu persoane juridice private: specific activitatii. 
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3. Limite de competenţă: Executa activitatile prevazute in fisa postului. 
 

4.Delegarea de atribuţii şi competenţă: atribuţiile vor fi delegate in limitele acordate de lege.  
 
Întocmit de:   

1. Numele şi prenumele : Ilie Mariana 
2. Funcţia publică de conducere : Sef Serviciu 
3. Semnătura: _______________________ 
4. Data  intocmirii____________________ 

 
 

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele  
2. Semnătura : _____________________ 
3. Data : ___________________________ 

 
 
Contrasemnează: 

1. Numele şi prenumele: Buradel Dumitrita 
2. Funcţia: Director general adjunct 
3. Semnătura: _____________________ 
4. Data___________________________ 
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