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 şi a Persoanelor Vârstnice 

 

 
   

FIŞA POSTULUI 

Nr.................. 

 
 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: inspector - Serviciul Protecţia Persoanelor cu Handicap şi a 

Persoanelor Vârstnice, clasa I, gradul profesional superior 

2. Nivelul postului:  funcţie publică de execuţie 

3. Scopul principal al postului: Protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice, 

acordarea asistenţei sociale, stabilită de legislaţie şi date în competenţa autorităţilor 

locale.  

 

Condiţii specifice privind ocuparea postului: 

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 

licenţă în domeniul administratiei publice, asistență socială.  

2. Perfecţionări (specializări): - 

3. Cunostinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel 

mediu. 

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): - 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

- capacitate de realizare a obiectivelor, analiză şi sinteză, planificare şi acţionare 

strategică; 

- capacitate de consiliere, de implementare; 

- capacitatea de a lucra în echipă; 

- competenţă în redactare, abilităţi în utilizarea calculatorului;  

- folosirea unui limbaj accesibil cetăţeanului; 

- capacitate de autoinstruire continuă în domeniul în care îşi exercită atribuţiile de 

serviciu; 

- promptitudine în executarea lucrărilor; 

- respectul faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei; 

- păstrarea confidențialității; 

- corectitudine şi fidelitate, perseverenţă.         

6. Cerinţe specifice:  disponibilitate pentru lucru în program prelungit, dacă este cazul. 

7. Competenţă managerială(cunoștințe de management,calități și aptitudini 

manageriale):-  

 

 

 

 



Atribuţiile postului:  

 sprijină persoanele cu probleme medicale/handicap/instituționalizate, respectiv: 

-desfăşoară activităţi specifice privind primirea, verificarea și înregistrarea dosarelor 

solicitanților; 

- desfăşoară activităţi specifice privind  completarea formularului anchetă socială/grilă 

de evaluare medico-socială pentru internarea persoanelor cu probleme medicale sau cu 

handicap în centre de îngrijire specializate. 

- transmiterea formularului anchetă socială/grilă de evaluare medico-socială către 

beneficiari. 

 sprijină solicitanții privind obținerea indemnizației care se acordă persoanelor 

încadrate în gradul grav de handicap care au optat pentru indemnizație, respectiv: 

- primește și verifică dosarele persoanelor încadrate în gradul grav de handicap care 

doresc să beneficieze de indemnizație; 

- se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru întocmirea anchetelor sociale 

pentru persoanele cu handicap care au renuntat la asistent personal şi optează să 

beneficieze de indemnizaţie; 

-verifică periodic beneficiarii de indemnizaţii, prin anchete sociale la domiciliul 

acestora; 

-întocmeşte şi eliberează adeverinţele solicitate de beneficiarii de indemnizaţie; 

-consiliază beneficiarii și familiile acestora privind obligațiile legale ce le revin urmare 

acodării dreptului la indemnizație. 

 acordă sprijin solicitanților privind constituirea dosarelor în vederea angajării 

asistenților personali, respectiv: 

-se deplasează în teren şi ia măsurile necesare pentru întocmirea anchetelor sociale la 

domiciliul/reședința solicitanților și a persoanele bolnave; 

-transmite dosarul către comprtimentul resurse umane în vederea întocmirii 

documentației de angajare a asistenților personali; 

-verificarea anuală a îndeplinirii atribuțiilor asistenților personali (conform fișei 

postului) la domiciliul persoanei bolnave; 

-întocmeşte fişele de evaluare pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

grav. 

-consiliază asistenții personali privind obligațiile legale ce le revin conform contractului 

de muncă. 

 • răspunde de verificarea documentației în vederea decontării transportului urban 

pentru persoanele cu handicap, respectiv: 

-întocmește listele cu beneficiarii de abonamente gratuite și ține legătura cu persoana 

desemnată pentru distribuirea abonamentelor; 

- actualizează baza de date privind persoanele beneficiare; 

-transmite listele către S.C. Publitans 2000 S.A. în vederea eliberării abonamentelor 

persoanelor îndreptățite. 

-întocmește referatul necesar decontării abonamentelor și îl transmite serviciului de 

specialitate. 

• răspunde de înhumarea persoanelor decedate fără susținători și a celor 

defavorizate, respectiv : 

- primește și înregistrează dosarele persoanelor decedate; 



-întocmește adresele către instituțiile statului (politie, primărie) în vederea identificării 

unor eventuali sustinățori; 

-face demersuri pentru obținerea certificatului constatator al decesului de la serviciul 

medico legal al Spitalul Județean de Urgență Argeș; 

- face demersuri pentru obținerea de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești a 

dovezii necesare înregistrării decesului; 

- face demersuri pentru obținerea adeverinței de înhumare de la Serviciul de Stare 

Civilă; 

-contactează o firmă de pompe funebre în vederea achiziționarii sicriului; 

- face demersuri pentru ridicarea și transportarea persoanei decedate de la morga 

spitalului la locul de înhumare, respectiv contactează Serviciul Administrația 

Cimitirelor sau o firmă de pompe funebre; 

-preia factura emisă de firma de pompe funebre și o aduce la sediul serviciului; 

-transmite acte (factură, referat) către serviciul contabilitate în vederea decontării. 

 răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al 

calităţii, din procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice 

domeniului său de activitate; 

 respectă cerinţele impuse de Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele 

neconforme; 

 în caz de incendiu folosește stingătoarele din dotare; 

 efectuează anchete sociale pentru completarea dosarelor solicitanților de locuințe 

sociale, la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Pitești; 

 răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor 

primarului şi a dispozițiilor directorului executiv; 

 îndeplinește cu profesionalism, corectitudine și loialitate îndatoririle de serviciu; 

 rezolvă în termen, corespondența repartizată, rezolvă operativ și la nivel calitativ 

lucrările repartizate de șefii ierarhici, se preocupă de îmbunătăţirea continuă a 

modului în care lucrează; 

 răspunde de respectarea normelor de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă şi de 

situaţii  de urgenţă; 

 răspunde de păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi de 

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 

cunostinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia 

informaţiilor de interes public; 

 răspunde de arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le 

întocmeste sau/şi cu care lucrează; 

 răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru; 



 răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul 

său de activitate; 

 sesizează şefilor ierarhici, ori de câte ori constată, stări de lucru anormale; 

 în relaţiile cu publicul oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor 

cetăţenilor; 

 se preocupă pentru pregătirea profesională continuă; 

 respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

 respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară; 

 respectă prevederile Codului de Conduită elaborat de Direcţia de Asistenţă Socială a 

Municipiului Piteşti; 

 participă, la solicitarea superiorilor ierarhici, în timpul programului normal de lucru 

sau după program,  la diferite acţiuni organizate de direcţie sau primărie; 

  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de superiorii ierarhici, 

în legătură cu domeniul de activitate. 

 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1.Denumire: inspector 

2.Clasa: I 

3. Gradul profesional: superior 

4.Vechimea (în specialitate necesară): minim 7 ani 

 

Sfera relaţională a titularului postului: 

1.sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: - subordonat faţă de: şef serviciu, director executiv. 

                    - superior pentru: -  

b) Relaţii funcţionale: cu celălalte structuri din cadrul instituției. 

c) Relaţii de control:- 

d) Relaţii de reprezentare: - 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Primăria Municipiului Pitești, Poliția Locală a 

Municipiului Pitești, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, Agenţia 

Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş, Casa Judeteană de Pensii Argeş, Agenţia 

Locală de Ocupare şi Formare Profesională Piteşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Argeş, Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, S.C. Publitrans 2000 S.A. 

b) cu organizaţii internaţionale: -    

 c) cu persoane juridice private: -  

3.Limite de competenţă – la nivelul atribuţiilor stabilite prin fişa postului sau dispuse de 

superiorii ierarhici. 

 



4. Delegarea de atribuţii și competență – în lipsa titularului postului, atribuțiile din 

prezenta fișă de post vor fi preluate de persoana stabilită de șeful ierarhic superior. 

 

Întocmit de:  Numele şi prenumele: Ilieş Iosefina Eleonora 

                       Funcţia publică de conducere: şef serviciu 

 

                       Semnătura: .......................... 

                       Data întocmirii: .................... 

 

 

Luat la cunostinţă de către ocupantul postului: 
                       Numele şi prenumele: ....................... 

 

                       Semnătura: ............................................. 

                       Data:  ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


