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JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,
Cătălin BĂDIŢA
FIŞA POSTULUI
nr. ______
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL:
1.Denumirea postului : Inspector, clasa I, grad profesional debutant
2.Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie
3.Scopul principal al postului : realizarea documentaţiilor de atribuire şi pregătirea procedurilor de
achiziţie publică pentru produse, servicii şi lucrări
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 domeniul ştiinţelor inginereşti, administrative
sau juridice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.
2. Perfecţionări (specializări): …………………………
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare nivel mediu
4. Limbi străine : …………………………
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : profesionalism, capacităţi de comunicare, analiză,
sinteză, abilităţi de mediere şi negociere, planificare şi organizare a activităţilor, eficienţă,
spontaneitate, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
6. Cerinţe specifice : disponibilitate pentru program prelungit, în conformitate cu prevederile
legale.
7. Competenţă managerială: …………………..
Atribuţiile postului :
1.realizează documentaţiile de atribuire şi susţine procedurile de achiziţie publică, pentru produse, servicii şi
lucrări, în interesul instituţiei ;
2.atribuţiile de membru în comisiile de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziţie publică, în comisiile
de inventariere a patrimoniului, etc, la decizia conducătorului instituţiei;
3.întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice în colaborare cu celelalte compartimente ale direcţiei;
4.întocmeşte formalităţile şi documentaţia necesară diferitelor etape ale achiziţiilor publice
5.întocmeşte nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii,
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivului de investiţii;
6.colaborează cu oficiul juridic la încheierea contractelor de achiziţie publică cu ofertanţii câştigători, ţinând cont de
prevederile legale valabile şi urmăreşte executarea contractelor respective;
7.întocmeşte documentaţiile necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii conform legislaţiei în vigoare;
8.asigură încheierea contractelor de energie electrică, apă, abonamente, telefon, alte prestări de servicii necesare
bunei funcţionări a activităţii instituţiei;
9.elaborarează documentaţia de atribuire pentru contractarea serviciilor şi ţine legătura permanentă cu furnizorii,
prestatorii de servicii şi cu executanţii.
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10. asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea materialelor consumabile, mijloace fixe şi a obiectelor de
inventar pentru aparatul propriu al direcţiei;
11. răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor,
sigiliilor, etc.;
12. răspunde de buna executare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, de utilizarea raţională, de evidenţa
imobilelor din patrimoniu, a instalaţiilor aferente şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în
proprietatea şi/sau folosinţa instituţiei;
13. participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare, declasarea şi clasarea lor;
14. răspunde de aprovizionarea materială pentru o buna funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul
instituţiei;
15. elaborarea programelor de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor; activităţi de informare şi consiliere
privind drepturile sociale, promovarea integrării/ reintegrării sociale a beneficiarilor; beneficiarii sunt încurajaţi
şi sprijiniţi să se integreze pe deplin în familie, în comunitate şi în societate în general;
16. elaborează strategii, programe, proiecte cu finanţare naţională/internaţională, în domeniul asistenţei sociale;
17. elaborează analize statistice în vederea întocmirii de strategii, programe şi proiecte, în domeniul asistenţei
sociale
18. Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Câmpulung, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii,
realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării
precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială;
19. Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi,
serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială la nivelul judeţului,
precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
20. Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate,
strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani,
respectiv de 10 ani, pe care o supune spre avizare / aprobare Colegiului director / Consiliului local şi răspunde
de aplicarea acesteia;
21. Transmite către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a
serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
22. Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de
beneficiari;
23. Organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii
sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
24. Iniţiază dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale,
creşterea calităţii vieţii persoanelor şi familiilor vulnerabile din comunitate;
25. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
26. Păstrează secretul de stat şi secretul de serviciu;
27. Păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în
exercitarea funcţiei;
28. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară, precum şi a Codului de conduită şi
a Codului etic;
29. Răspunde disciplinar sau penal, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi nerespectarea
atribuţiilor de serviciu;
30. Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
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 RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI :
1. Sfera relaţională internă :
a) relatii ierarhice:
- subordonat faţă de : Conducerea Primăriei şi Director Executiv
- superior pentru: ..........
b) relaţii funcţionale : Colaborează cu toate compartimentele din instituţie pe problemele
specifice compartimentului;
c) relaţii de control: ........
d) relaţii de reprezentare: .........
2.Sfera relaţională externă :
a) cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru
rezolvarea problemelor specifice compartimentului
b) cu organizaţii internaţionale:………….
c) cu persoane juridice private:……
3. Limite de competenţă: semnează documentele emise în concordanţă cu atribuţiile postului
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : …….
Întocmit de :
1.Nume şi prenume : Cătălin BĂDIŢA
2.Funcţia publică de conducere : Director Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială
3.Data intocmirii : 14.08.2018
4.Semnatura : _____________
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
1. Numele şi prenumele : …………………
2. Funcţia publică de execuţie: Inspector
2. Semnătura: ____________
3. Data: …………

