
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 
Cu privire la angajarea doamnei BIZOM Mărioara în funcţia de asistent personal debutant 

pentru persoana cu handicap grav BIZON Maria 

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, 
Luând în considerare: 
Cererea, doamnei BIZOM Mărioara, înregistrată sub nr.6386 din 26.10.2016, prin care 

solicită angajarea în funcţia de asistent personal; 
Referatul compartimentului de stare civilă şi asistenţă socială din cadrul Aparatului 

propriu de specialitate al Primarului comunei, înregistrat sub nr.6448 din 31.10.2016; 
Ancheta socială prin care se recomandă angajarea doamnei BIZOM Mărioara în funcţia 

de asistent social pentru persoane cu handicap grav - BIZON Maria; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2016 privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul 
Suceava; 

în baza prevederilor: 
-art. 10, art. 12, art 40 alin (1) lit. „a", art. 55 lit. „c", art. 65, art. 66, art. 67 ale Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.25, art.26 din Hotărârea de Guvern nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârea de Guvern nr.427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1017/2015, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată; 

-art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum 
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c" şi „d", alin. (4) lit. ,.a", alin. (5) lit. „e", art. 
68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

DISPUN: 

Art.l - (1) Se încadrează doamna BIZOM Mărioara, domiciliată 
în Sat Rusca, comuna Dorna Arini, nr.85C, judeţul Suceava, legitimată cu C.I. seria SV, 
nr.898148, în funcţia de asistent personal debutant, al persoanei cu handicap grav BIZON Maria 
începând cu data de 01.11.2016, cu un salariu lunar de 1250 lei, pentru un program complet de 
lucru de 172 ore/lună , 8 ore/zi. 

(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii, dispoziţia cu nr.81/2016, de 
modificare a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoane cu handicap grav, acordată 
doamnei BIZON Maria, îşi încetează aplicabilitatea. 



Art.2 Se aprobă fişa postului pentru funcţia de asistent personal debutant în cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Local Dorna Arini, conform anexei la prezenta dispoziţie, care 
face integrantă din aceasta. 

Art.3 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 
cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de 
aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi în termen de 5 zile lucrătoare şi o va 
înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate în acelaşi termen. 

PRIMAR, 
IOAN MORARU 

AVIZAT 
SECRET 

GABRIEL 

DORNA ARINI, 31.10.2016 
Nr.135 



Anexă la Dispoziţia nr.135/2016 

ROMAN IA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI DORNA ARINI 

APROB, 
PRIMAR 

Ioan MORARU 

FISA POSTULUI 

A. Denumire angajator: COMUNA DORNA ARINI 
B. Serviciu: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
C. Denumirea postului: ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP 
GRAV 
D. Nivelul postului: DE EXECUŢIE 
E. Sfera relaţională: Intern: 
Relaţii ierarhice: 
-Subordonat direct faţă de : PRIMAR ŞI SECRETARUL COMUNEI, 
-Relaţii de colaborare cu personalul din cadrul Serviciului public comunitar de asistenţă 

socială, Comuna Dorna Arini, judeţul Suceava. 
F. SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢE: 
• Este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu 

stabilite în prezenta fişă; 
• Este direct răspunzător de păstrarea şi menţinerea integrităţii fizice şi morale a persoanei 

asistate; 
• Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură a persoanei 

asistate; 
G. Descrierea postului: (criterii de evaluare) 

Criterii de evaluare a postului Punctaj corespunzător 
a) Formare profesională 

-pregătirea de bază corespunzătoare studiilor 
absolvite, studii generale 

4 

-pregătire de specialitate -

-perfecţionări în domeniu pentru menţinerea 
competenţei pe post 

1 

TOTAL: 5 
b) Adaptabilitatea Ia locul de muncă: 

-experienţa în muncă 3 
-experienţa în specialitatea postului 3 

-perioada de probă (număr luni): 1 lună 
TOTAL: 6 

c) Dificultatea şi complexitatea 



operaţiunilor 
-activitatea de concepţie 1 

-activitatea de analiză şi sinteză 1 
-activitatea de rutină (repetitivă) 4 

TOTAL: 6 
d) Responsabilitatea implicată: 3 

-pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor în 
vederea pregătirii unor decizii 

3 

-de nivelul decizional 2 
TOTAL: 5 

e) capacitatea relaţională: 
-gradul de solicitare din partea structurilor 

interne din instituţie 
4 

-gradul de solicitare din afara instituţiei, din 
partea cetăţenilor şi/sau a serviciilor 

4 

TOTAL: 8 
TOTAL: punctaj pentru evaluarea postului: 30 

H. ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII 
ATRIBUŢIILE asistentului personal: 

1. Salariatul va respecta întocmai clauzele contractului de muncă; 
2. Asigură alimentaţia corespunzătoare a persoanei cu handicap; 
3. Pregăteşte şi serveşte masa asistatului asigurând condiţiile igienico- sanitare necesare; 
4. Asigură igiena corporală a asistatului, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, 

a lenjeriei de pat, etc.; 
5. Asigură întreţinerea corespunzătoare a curăţeniei spaţiului de locuit; 
6. Asigură şi urmăreşte efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizând de urgenţă, 

semnele de agravare a bolii, solicitând controlul medical de specialitate la domiciliu, 
când este cazul; 

7. Participă activ la crearea unor condiţii normale de viaţă a persoanei asistate prin 
asigurarea climatului afectiv necesar; 

8. Respectă şi sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialişti; 
9. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de Primăria 

comunei Dorna Arini; 
10. Execută toate sarcinile specifice ce ii revin postului pe care îl ocupă, date de Primăria 

comunei Dorna Arini. 

Asistenţii personali pe lângă atribuţii au şi răspunderi şi anume: 

a) Salariatul poartă întreaga răspundere privind modul de îngrijire a persoanei cu handicap 
(asistate); 

b) Salariatul are obligaţia să prezinte lunar o informare privind activitatea şi evoluţia stării de 
sănătate şi handicap a persoanei asistate pe care o are în îngrijire şi supraveghere. 
Informarea va fi vizată de către autoritatea tutelară, primar şi asistat în vederea verificării 
salariatului sub aspectul bunei şi decenţei comportări, îndeplinirii sarcinilor de serviciu, 



Salariatul răspunde Ia toate solicitările conducerii Primăriei comunei Dorna Arini. în cazul 
încălcării clauzelor contractului şi/ sau a sarcinilor stabilite prin fişa postului, salariatul va 
răspunde disciplinar, material, civil sau penal după caz. 

întocmit de: Data întocmirii: 31.10.2016 
Nume şi prenume: Maria TOLOŞ 
Funcţia publică de execuţie: Inspector clasa I grad profesional debutant -Serviciul public 
comunitar de asistenţă socială 
Semnătura 

Luat la cunoş , icupantul postului 
Nume şi prenume: Mărioara BIZOM 
Semnătura 

Avizat de: 
Nume şi prenume: Gabriel-Romeo BÎRGĂ 
Funcţia publică de conducere: SECRETA 


