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Informatii generale privind postul 

- Denumirea postului: Inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Beneficii 

Sociale şi Politici Familiale 

- Nivelul postului: functie publică de execuţie 

      3.   Scopul principal al postului:  Asigură aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la  

măsurile de protectiei socială,  prin acordarea de prestatii sociale familiilor si persoanelor aflate 

in situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii  si promovarea incluziunii sociale. 

Conditii specifice privind ocuparea postului: 
       1.Studii de specialitate: superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în domeniu: :  asistentă socială, economice, administratie publică 

       2. Perfectionari (specializari): -  

       3.Cunostinte de operare/programare pe calculator: minimum nivel mediu 

       4.Limbi străine: - 

       5.Abilităti, calităti si aptitudini necesare:  

- capacitate de realizare a obiectivelor, analiza si sinteza, planificare si actionare strategica; 

- capacitate de consiliere, de implementare; 

- competenta in redactare, abilitati in utilizarea calculatorului; 

- adaptabilitate si usurintă in comunicare; 

- respectul fată de lege si loialitate fată de interesele institutiei; 

- capacitatea de a lucra individual si in echipă.  

- capacitatea de autoinstruire continuă in domeniul in care işi exercită atribuţiile de serviciu 

- păstrarea confidenţialităţii,corectitudine, abilităţi în comunicarea scrisă şi verbală 

- folosirea unui limbaj accesibil cetăţeanului cu care intră în contact 

        6.Cerinte specifice:  

        7.Competenta managerială: - 

 Atributiile postului: 

         Stimulentul  educational (tichete sociale ) potrivit prevederilor Legii 248/2015 privind  

stimularea participarii în invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii  defavorizate . 

- primeşte şi înregistrează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de 

documentele justificative, în registrul special constituit  cu  aceasta destinaţie  

- verifica datele și informațiile cuprinse în cererea și în documentele doveditoare pentru 

acordarea stimulentului si va asigura prelucrarea datelor în termenenele prevazute de  

legislatie.  

- redactarea referatelor şi proiectelor de dispozitii privind acordarea / respingerea / 

modificarea / încetarea dreptului la stimulentul   educational. 

- întocmeste situatia  centralizatoare privind beneficiarii, conform prezentei înregistrate in 

luna anterioara, transmisa de catre unitațile de invatamant prescolar  respectiv grădiniţele cu 

program normal, prelungit şi săptămânal  

- verifica prezenta lunară la gradinita, transmisa de catre acestea. 



-  întocmeste referatul de achizitie a necesarului de tichete educationale  pentru distribuire in 

luna in curs 

- întocmeste  situaţiile prevăzute   de lege cu privire la  stimulentul educaţional .   

      -     întocmeşte corespondenţa  către beneficiari şi instituţii 

        Alocatia pentru sustinerea familiei potrivit Legii nr.277/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare: verificarea legalitătii acordării acestor drepturi, prin efectuarea şi reefectuarea anchetelor 

sociale privind stabilirea / neacordarea / modificarea /menţinerea/ încetarea dreptului la  alocatia 

pentru susţinerea  familiei; întocmirea anchetelor sociale, pe baza informatiilor obţinute cu privire 

la  situaţia socio-materială a persoanelor anchetate;  

 -redactarea referatelor şi proiectelor de dispozitii privind acordarea / respingerea / modificarea / 

suspendarea / încetarea / indexarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei;  

- întocmirea borderourilor cuprinzând dispoziţiile emise şi transmiterea acestora către Agenţia 

Judeteană de Plăţi şi Inspecţie Socială Arges; 

- întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind depunerea / nedepunerea  cererilor pentru acordarea 

alocatiei pentru sustinerea familiei; evidenţa cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea 

familiei şi a dispoziţiilor emise în  legătura cu aceste drepturi; 

     Alocatia de stat pentru copii potrivit Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu   

modificările şi completările ulterioare:  

           -primirea, verificarea si înregistrarea în registrul special constituit a  cererilor privind 

acordarea alocatiei de stat pentru copii; 

           - întocmirea si transmiterea catre Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeş a 

borderourilor cuprinzând cererile aprobate pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii,  orice alte 

informări sau rapoarte, solicitate cu privire la această prestaţie;      

Ajutorul Social acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare 

-   -primirea, verificarea documentaţiei si înregistrarea  în registrele special constituite, a 

dosarelor noi  pentru acordarea ajutorului social; 

- reefectuarea anchetelor sociale în termenele prevăzute de lege, cu privire la  menţinerea, 

modificarea sau încetarea dreptului la ajutor social; 

- actualizarea dosarelor beneficiarilor de ajutor social, pe baza documentelor depuse de către 

aceştia, potrivit prevederilor legale; operarea în modulul informatic de evidență a dosarelor 

de ajutor social, implementat la nivelul biroului si actualizarea bazei de date a beneficiarilor 

acestor prestatii; 

              In conformitate cu Legea nr.226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială 

pentru consumatorul vulnerabil de energie, asigură efectuarea operatiunilor necesare acordarii 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri, in perioada sezonului rece (noiembrie – martie), familiilor si persoanelor 

singure cu venituri reduse, respectiv: 

- primirea, verificarea, înregistrarea în registrele special constituite, a cererilor de acordare a 

ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri; 

- verificarea datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere ale beneficiarilor de ajutoare 

de incalzire, privind componenţa familiei şi veniturile acesteia si efectuarea anchetelor 

sociale ; 

- soluţionarea altor probleme apărute în derularea activităţii de soluţionare a cererilor de 

acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri; 

           -asigură în cadrul biroului  de relaţii cu publicul al serviciului, activitaţi  de consiliere, 

informare şi îndrumare a  cetăţenilor cu privire la acordarea diferitelor servicii si prestaţii sociale;  

-  sesizează şefii ierarhici, ori de câte ori constată stări de lucru anormale; 

 

 



 

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

- efectuează anchete sociale pentru locuinţe sociale la domiciliile solicitanţilor pentru 

dosarele repartizate de Primaria  Municipiului Pitești; 

-  răspunde pentru folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru; 

- răspunde pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de 

activitate; 

-  asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a deciziilor directorului executiv; 

 -identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile realizate şi răspunde de 

soluţionarea celor care le-au fost repartizate; 

-  se preocupă de îmbunătăţirea continuă a modului în care lucrează; 

-  asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură 

cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în 

condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 

-  asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor pe care le întocmeşte sau/şi 

cu care lucrează; 

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

urgenţă; 

 - răspunde de aplicarea prevederilor din manualul sistemului de management al calităţii, din 

procedurile de sistem şi din procedurile operaţionale specifice domeniului său de activitate; 

 - identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

-  respectă  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei; 

-  respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei; 

- respectă și implementează cerintele impuse de Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

-  are obligaţia de a respecta  Codul etic de conduită  elaborat de  Direcţia de Asistenţă Sociala  a 

Municipiului Piteşti; 

- respectă îndatoririle şi obligaţiile precum si normele de conduită profesională a funcţionarilor 

publici, reglementate de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

program, în condiţiile legii, la diferite acţiuni organizate de instituţie şi primărie.  

-  îndeplineşte alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de superiorii ierarhici, în 

legătură cu domeniul de activitate. 

 

  Identificarea functiei publice:  

        1. Denumire: inspector 

        2. Clasa:  I 

        3. Gradul profesional:  superior 

        4. Vechimea in specialitate necesară:  7 ani 

 

Sfera relatională a titularului postului: 

   1. Sfera relatională internă: 

      a) Relatii ierarhice: 

- subordonat fată de: sef serviciu, director executiv,  

- superior pentru : - 

      b) Relatii functionale: - 

      c) Relatii de control: - 

      d) Relatii de reprezentare: in limita competentelor stabilite de catre şefului ierarhic superior 

sau prin  decizie a directorului executiv; 

    2. Sfera relatională externă: 

      a) cu autoritati si institutii publice: Primăria Municipiului Piteşti şi serviciile publice 



subordonate acesteia, Agentia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arges, Consiliul 

Judeţean Arges; 

      b) cu organizatii internationale: - 

      c) cu persoane juridice private: - 

  3. Limite de competentă : îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului si a sarcinilor primite 

de la superiorii ierarhici, precum si a atributiilor delegate de acestia; 

  4. Delegarea de atributii si competentă : in lipsa titularului postului, atributiile din prezenta fisă 

vor fi preluate de persoana/persoanele stabilite prin  nota  de serviciu a şefului ierarhic 

Intocmit de: 

      Numele si prenumele: Gorzko Mirela 

      Functia publica de conducere: sef serviciu 

      Semnatura ............................................. 

      Data ……………………. 
 

       


