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JUDETUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,
Cătălin BĂDITA
FIŞA POSTULUI
nr. ______
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL:
1.Denumirea postului : Inspector, clasa I, grad profesional debutant
2.Nivelul postului : Functie publică de executie
3.Scopul principal al postului : asigură monitorizarea indicatorilor de asistentă socială si incluziune socială
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 licentă sau echivalentă în domeniul stiintelor juridice, administrative sau
economice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.
2. Perfecţionări (specializări): …………………………
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel): operare nivel mediu
4. Limbi străine : …………………………
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : profesionalism, capacităti de comunicare, analiză,
sinteză, abilităti de mediere si negociere, planificare si organizare a activitătilor, eficientă,
spontaneitate, lucru în echipă, rezistentă la stres.
6. Cerinţe specifice : disponibilitate pentru program prelungit, în conformitate cu prevederile
legale.
7. Competenţă managerială: …………………..
Atribuţiile postului :
1. monitorizează persoanele cu handicap grav care beneficiază de indemnizaţie lunară / însoţitor;
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. evaluează si monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoanele cu
handicap, precum si respectarea drepturilor acestora;
4. Evaluează nevoile sociale ale populatiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor si
persoanele aflate în dificultate, precum si a cauzelor care au generat situatiile de risc de excluziune socială;
5. Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la
indemnizatiile lunare pentru persoane cu handicap grav;
6. Efectuează sondaje pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de
necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor
persoane;
7. Identifică familiile si persoanele aflate în dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc de
excluziune socială;
8. 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 Justiţiei
Sociale, la solicitarea acestuia;
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9. Monitorizează şi evaluează indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav aflate în propria
administrare;
10. Furnizează şi administrează serviciile/beneficiile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi,
11. Colaborează permanent cu organizatiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de
beneficiari;
12. 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;
13. Identifică şi evaluează situatiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu
dizabilităţi;
14. 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.
15. asigură monitorizarea indicatorilor de asistentă socială si incluziune socială
16. participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport si măsuri de protectie socială pentru
depăsirea sau limitarea unor situatii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de
populatie;
17. transmite trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor si
informatiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile sociale
administrate, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare a serviciilor sociale;
18. comunică informaţiile solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii
în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi
combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi,
după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea
vizitelor de monitorizare, în conditiile legii.
19. Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul si categoriile
de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
20. Întocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al directiei, în
vederea promovării lor în Consiliul Local;
21. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
22. Păstrează secretul de stat si secretul de serviciu;
23. Păstrează confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostintă în
exercitarea functiei;
24. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară, precum si a Codului de conduită si
a Codului etic;
25. Răspunde disciplinar sau penal, după caz, pentru încălcarea dispozitiilor legale în vigoare si nerespectarea
atributiilor de serviciu;
26. Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă si în domeniul situatiilor de
urgentă.
IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :
1. Denumire : inspector
2. Clasa : I
3. Gradul profesional: debutant
4. Vechimea în specialitatea necesară: nu este cazul
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SFERA RELATIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI :
1. Sfera relaţională internă :
a) relatii ierarhice:
- subordonat faţă de : Conducerea Primăriei si Director Executiv
- superior pentru: ..........
b) relatii functionale : Colaborează cu toate compartimentele din instituţie pe problemele
specifice compartimentului;
c) relatii de control: ........
d) relatii de reprezentare: .........
2.Sfera relaţională externă :
a) cu autorităti si institutii publice: colaborează cu alte autorităti si institutii publice pentru
rezolvarea problemelor specifice compartimentului
b) cu organizaţii internaţionale:………….
c) cu persoane juridice private:……
3. Limite de competenţă: semnează documentele emise în concordantă cu atributiile postului
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : …….
Întocmit de :
1.Nume şi prenume : Cătălin BĂDITA
2.Funcţia publică de conducere : Director Executiv al Directiei de Asistenţă Socială
3.Data intocmirii : 31.08.2018
4.Semnatura : _____________
Luat la cunostinţă de către ocupantul postului :
1. Numele şi prenumele : …………………
2. Functia publică de executie: Inspector
2. Semnătura: ____________
3. Data: …………

