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 Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, 
  
 
 

                                       APROB, 
                                                                                                                                 Director General                                                                        

                                                                                                                                  DGASPC Sector 6 
 
 

FISA POSTULUI  
Nr.  

 
 

Informatii generale privind postul: 
 
1. Denumirea postului :   Director Executiv; 
2. Nivelul postului:  conducere; 
3. Scopul principal al postului:  Organizarea si coordonarea activitatii Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul 
Nectarie,,. 
 
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 
1. Studii de specialitate: - Studii universitare absolvite cu diplomă de licență /studii superioare de lunga durată 
absolvite cu diplomă de licență, în  domeniul economie; 
                                        - Studii de masterat sau post universitare absolvite  în domeniu economie, 
management sau administrație publică. 
2. Perfectionari: cursuri postuniversitare;  
3. Cunostinte operare/programare pe calculator( necesitate si nivel)- nivel avansat 
4. Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere) – nu este cazul; 
5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: comunicare eficienta ,planificare,  organizare, capacitatea de a lucra 
independent cat si in echipa,  atitudine pozitiva  fata de idei noi , capacitatea de asumare a responsabilitatilor, 
adaptabilitate, capacitate de analiza si sinteza; 
6. Cerinte specifice: disponibilitate pentru lucrul in program prelungit in anumite conditii; 
7.Competente manageriale:- cunostinte teoretice si practice de managementul organizatiei; capacitatea de a 
motiva si sustine personalul in perioade dificile; orientare catre rezultate; aptitudini de delegare, eficienta, 
capacitatea de a respecta termenele-limita. 
 
Atributiile postului: 
 
1.Exercita functia de ordonator tertiar de credite; 
2.Propune Directorului General al DGASPC Sector 6, spre aprobare Organigrama, Statul de functii si 
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, , precum 
si alte proiecte de hotarari legate de activitatea specifica centrului; 
3. Organizeaza  si coordoneaza activitatea Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, astfel încat 
aceasta sa se desfasoare la standardele ridicate de profesionalism si eficienta; 
4. Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Sector 6 si a dispozitiilor Directorului General 
al DGASPC Sector 6 și prezinta acestuia anual ori de cate ori este necesar, informari asupra modului de aducere 
la indeplinire a acestora; 
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5. Coordoneaza direct activitatea unor compartimente conform organigramei; 
6. Coordoneaza prin intermediul Directorului Medical sau prin delegare de competenta activitatea unor 
compartimente conform organigramei; 
7. Fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget propriu; propune rectificarile bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru realizarea optima a obiectivelor propuse; 
8. Raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si 
a angajamentelor  si platilor efectuate potrivit bugetului aprobat; 
9. Angajeaza si ordonanteaza cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil 
incasate; 
10. Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul 
Nectarie,, , precum și de transmiterea în termen legal a situațiilor financiar-contabile ; 
11. Prezinta la termen, situatiile financiare anuale si trimestriale asupra  patrimoniului aflat in administrare si 
executiei bugetare; 
12. Organizeaza evidenta programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora; 
13. Raspunde de aplicarea unitara a legislatiei fiscale in cadrul Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul 
Nectarie,, ; 
14. Aproba utilizarea formularelor cu regim special conform legislatiei si dosarul in vederea acordarii plajei de 
numere; 
15. Raspunde de rezolvarea in limitele competentei a cererilor si a petitiilor, acorda audiente beneficiarilor, la 
cerere, pe baza unei programari saptamanale; 
16. Organizeaza si stabileste circuitul fluxurilor informationale intre compartimentele Centrului Social 
Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, ; 
17. Avizeaza corespondenta primita si expediata de Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, ; 
18. Are calitatea de presedinte al Comisiei de examinare, in vederea angajarii personalului in conditiile legii sau 
o poate delega dupa caz altei persoane competente legal; 
19. Raspunde de aplicarea prevederilor legale privind  angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum 
si a celor privind incetarea contractulu individual de muncă dintre Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul 
Nectarie,, si angajati; 
-emite decizii de angajare a personalului contractual; 
-emite decizii de modificare a drepturilor salariale, sporurilor, etc.; 
-emite decizii de suspendare a contractelor individuale de munca; 
-emite decizii de incetare a contractelor de munca; 
-semneaza documentatia cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
-semneaza contractele individuale de munca;  
-semneaza legitimatiile de serviciu; 
-avizează fisele de post ale salariatilor Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, ; 
-avizeaza pontajele lunare in vederea platii drepturilor salariale; 
-avizeaza adeverintele solicitate de angajati in diverse scopuri; 
-semneaza fisele de protectia muncii; 
- aproba in conditiile legii efectuarea concediilor de odihna si a celorlalte categorii de concedii pentru 
personalul din subordine etc.; 
20. Coordoneaza activitatile legate de evaluarea posturilor, intocmirea fiselor de post, evaluarea performantelor 
profesionale individuale ale angajatilor; 
21. Stabileste pe baza referatelor intocmite de directorul medical, sefii de servicii si birouri - sanctiuni 
disciplinare pentru personalul contractual; 
22. Coordoneaza activitatea  de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din cadrul Centrului Social 
Multifuncțional ,Sfântul Nectarie,, ; 
23. Indeplineste orice alte atribuții date in competența sa de către Directorul General Directiei Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6. 
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Identificarea functiei contractuale corespunzatoare postului 

1. Denumire: Director Executiv 
2. Nivelul studiilor: Superioare 
3. Gradul: II salarizare 
4. Vechimea ( în specialitate necesara): 3 ani. 

 
Sfera relationara a titularului  postului: 
     1. Sfera relationara interna: 

a) Relatii ierarhice: 
- De subordonare fata de: Directorul General al Directiei Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Sector 6; 
- De colaborare cu: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 și 

Primaria sector 6; 
-   superior pentru personalul de conducere si executie din cadrul Centrului Social Multifuncțional                                               

 ,,Sfântul Nectarie,, . 
b) Relatii functionale:  
           - cu toate serviciile din cadrul Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, ; 

-Cu organizatii internationale corespunzator competentelor; 
-Cu persoane juridice private corespunzator competentelor. 

c) Relatii de control: supervizeaza activitatea personalului de conducere si de executie din cadrul Centrului 
Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, ; 

d) Relatii de reprezentare 
- da, specifice activitatii Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, .  
 

      2. Sfera relationara externa: 
a) Cu autoritati si institutii publice: specific activitatii;  
b) Cu organizatii internationale specific activitatii; 
c) Cu persoane juridice private: specific activitatii . 

 
      3.Limite de competenta; -rol decizional in elaborarea documentelor organice și în privinta desfășurării 
intregii activitati a Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,,. 
 
      4. Delegarea de atributii si competenta- -liber sa delege responsabilitatile din sfera sa de atributii, in limitele 
acordate de lege si de normele de organizare interna, de regula, atributiile sale sunt preluate de Directorul 
Medical. 
Intocmit de: 

Nume si prenume  
Functia publica de conducere: Director General Adjunct al DGASPC Sector 6 
Semnatura…………………………………. 
Data intocmirii:………………… 
 

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului 
Numele si prenumele : 
Semnatura…………… 
Data …………………. 
 

   Vizat: 
Numele si prenumele: 
Functie: Director Executiv al DGASPC Sector 6 
Semnatura………………… 
Data:……………………… 
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