ANEXA NR. 1 la H.G. nr. 1173/2008
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL STABILIRE BENEFICII ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
BIROUL ALOCAŢII, INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINŢE
APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,
FISA POSTULUI
Nr.
Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului: execuţie
3. Scopul principal al postului: aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială
,Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi O.U.G. nr.70/2010 privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinţei
cu lemne, gaze naturale, energie termică şi energie electrică cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere
şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, a
H.G. nr. 15/2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate şi
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă din 19.01.2016 şi H.C.L. nr. 40/2017
privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulent educational pentru copii
proveniti din familii defavorizate, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, se
vor acorda tichete sociale pentru copii din familiile defavorizate, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani,
O.U.G. nr.44/2014 privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2

1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite sau cu diplomă de licenţă sau echivalentă
2. Perfecţionări (specializări)
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel)
4. Limbi străine3 (necesitate si nivel4 de cunoaştere)
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: promptitudine, integritate morală, profesionalism,
iniţiativă, corectitudine, rapiditate în rezolvarea atribuţiilor, abilităţi de lucru în echipă, seriozitate,
punctualitate
6. Cerinţe specifice5: disponibilitate pentru lucru în program prelungit
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
Atribuţiile postului6:
1. primeşte şi verifică cererile şi dosarele depuse pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. efectuează şi răspunde de anchete sociale pentru titularii alocaţiei pentru susţinerea familiei în
vederea soluţionării dosarelor;
3. introduce în calculator dosarele de alocaţii pentru susţinerea familiei cu datele de identificare ale
titularilor şi membrilor familiei precum şi veniturile acestora;
4. primeşte şi verifică periodic acte de venituri sau de altă natură pentru toţi beneficiarii de
alocaţie, actele şi condiţiile de menţinere în plată a beneficiarilor de alocaţie şi comunică până în
data de 5 ale fiecărei luni Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj toate modificările
ce pot conduce la diminuarea sau majorarea cuantumului sau încetarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei;
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5. întocmeşte rapoarte de stabilire, respingere, modificare sau încetarea dreptului de alocaţie
conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în vederea
emiterii dispoziţiilor;
6.întocmeşte dispoziţiile de stabilire, încetare, modificarea drepturilor potrivit Legii nr.277/2010,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi respectă termenele de comunicare către
titular;
7.transmite până în data de 5 a lunii următoare Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Dolj, dispoziţiile de stabilire a drepturilor alocaţiei pentru susţinerea familiei şi întocmeşte
borderourile aferente acestora;
8. arhivează lunar documentele şi actele primite pentru fiecare dosar de alocaţie pentru susţinerea
familiei;
9. în perioada sezonului rece primeşte şi verifică cererile şi declaraţiile pe propria raspundere
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în conformitate cu O.U.G. nr. 70/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. introduce în aplicaţiile informatice de ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţei datele
solicitanţilor cu privire la componenţa familiei şi veniturile realizate de către aceasta;
11.listează, comunică dispoziţiile Primarului în legătură cu stabilirea, respingerea,modificarea sau
încetarea ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei;
12. efectuează şi răspunde de anchete sociale pentru titularii ajutoarelor de încălzire a locuinţei în
vederea soluţionării dosarelor;
13.întocmeşte fişele de observaţie pentru cazurile unde există suspiciuni cu privire la existenţa unei
situaţii de risc pentru copil, conform Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
14.întocmeşte fişele de identificare a riscurilor la domiciliul familiei pentru care există suspiciuni cu
privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil, conform Hotărârii nr. 691/2015 pentru
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi
la muncă în străinătate.
15. certifică si eliberează copii conform cu originalul numai din documentele predate, inventariate
şi păstrate în arhiva biroului, potrivit art. 29 din Legea nr. 16/1996 cu modificările şi completările
ulterioare;
16. preia temporar sarcinile de serviciu în perioada concediilor de odihnă sau medicale ale
personalului cu atribuţii similare;
17.predă şi asigură ridicarea corespondenţei repartizată spre soluţionare Biroului Alocaţii,
Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe din sediul Primăriei şi al direcţiei;
18.efectuează descărcarea corespondenţei pe baza borderourilor în registrul electronic;
19. în lipsa titularului postului atribuţiile vor fi preluate de o persoană desemnată de şeful ierarhic.
20.primeşte şi înregistrează cererile pe care cetăţenii le depun în vederea întocmirii şi eliberării de
adeverinţe necesare la diverse instituţii;
21.urmăreşte legislaţia la zi în scopul aplicării prevederilor legale;
22. participă direct sau indirect la colectarea creanţelor fiscale;
23. respectă prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei civile, situaţiilor de urgenţă şi regulilor
de comportare în caz de dezastre;
24.desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de muncă;
25.utilizează corect echipamentele de muncă din dotarea instituţiei/direcţiei/serviciului (mijloace de
transport şi aparatură, unelte, instalaţii);
26. îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
27.aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
28.pune în aplicare prevederile Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la
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prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
29.răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de Legea nr.677/2001 privind comunicarea
informaţiilor cu caracter personal;
30.respectă prevederile Regulamentului Intern;
31.comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care
are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficienţă a sistemelor de protecţie utilizate;
32.acordă informaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari cu aprobarea
conducătorului locului de muncă şi / sau angajatorului;
33.nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii a aparaturii (videoterminale, xerox, fax, aparat de tăiat hârtia
etc.) şi utilizează corect aceste dispozitive;
34.cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu lucrătorul desemnat pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;
35.cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorul desemnat, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
36.cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăvirii
profesionale;
37.efectuează controlul medical periodic;
38.în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu
modificările ulterioare, participă la toate formele de instruire în domeniul respectiv;
39. aduce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Clasa: I
3. Gradul profesional7: principal
4. Vechimea (în specialitate necesară):
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: Șef Birou, Șef Serviciu, Director Executiv Adjunct, Director Executiv.
- superior faţă de: _______
b) Relaţii funcţionale: personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova.
c) Relaţii de control
d) Relaţii de reprezentare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autoritati si institutii publice: Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, Casa
Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate Dolj, Casa Judeţeană de Pensii Dolj, CEZ Vânzare S.A,
S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., ENGIE., Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Dolj
b) cu organizaţii internaţionale
c) cu persoane juridice private
3. Limite de competenţă8: cele rezultate din exercitarea atribuţiilor din prezenta fişă.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă
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Întocmit de9:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia publică de conducere: Şef Birou
3. Semnătura _____________________
4. Data întocmirii: _______
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura _______________
3. Data: _______
Contrasemnează10:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia: Șef Serviciu
3. Semnătura ________________
4. Data _______
(2) Se va completa cu informaţiile corespunzatoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul
autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
(3) Dacă este cazul.
(4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează:
"cunoştinte de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
(5) De exemplu: călătorii frecvente, delegari, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program
prelungit în anumite condiţii.
(6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în
concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzatoare postului.
(7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
(8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care
îi revin.
(9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul
postului.
(10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL STABILIRE BENEFICII ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
BIROUL ALOCAŢII, INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINŢE

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
FISA POSTULUI
Nr.
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector

2. Nivelul postului: execuţie
3. Scopul principal al postului: aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială,
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, O.U.G. nr.70/2010 privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale, energie termică şi energie electrică cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind
din familiile defavorizate, a H.G. nr. 15/2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familiile defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă din 19.01.2016
şi H.C.L. nr. 40/2017 privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulent
educational pentru copii proveniti din familii defavorizate, precum si modalitatea de solutionare a
situatiilor identificate, se vor acorda tichete sociale pentru copii din familiile defavorizate, cu vârsta
cuprinsă între 3-6 ani, O.U.G. nr.44/2014 privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de
asistenţă socială.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite sau cu diplomă de licenţă sau echivalentă
2. Perfecţionări (specializări)
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel)
4. Limbi străine3 (necesitate si nivel4 de cunoaştere)
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: promptitudine, integritate morală, profesionalism,
iniţiativă, corectitudine, rapiditate în rezolvarea atribuţiilor, abilităţi de lucru în echipă, seriozitate,
punctualitate
6. Cerinţe specifice5: disponibilitate pentru lucru în program prelungit
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
Atribuţiile postului6:
1. primeşte şi verifică cererile şi dosarele depuse pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei conform Legii nr.277/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
2. efectuează şi răspunde de anchete sociale pentru titularii alocaţiei pentru susţinerea familiei în
vederea soluţionării dosarelor;
3. introduce în calculator dosarele de alocaţii pentru susţinerea familiei cu datele de identificare ale
titularilor şi membrilor familiei precum şi veniturile acestora;
4. primeşte şi verifică periodic acte de venituri sau de altă natură pentru toţi beneficiarii de
alocaţie, actele şi condiţiile de menţinere în plată a beneficiarilor de alocaţie şi comunică până în
data de 5 ale fiecărei luni Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj toate modificările
ce pot conduce la diminuarea sau majorarea cuantumului sau încetarea dreptului la alocaţia pentru
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susţinerea familiei;
5. întocmeşte rapoarte de stabilire, respingere, modificare sau încetarea dreptului de alocaţie
conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în vederea
emiterii dispoziţiilor;
6.întocmeşte dispoziţiile de stabilire, încetare, modificarea drepturilor potrivit Legii nr.277/2010,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi respectă termenele de comunicare către
titular;
7.transmite până în data de 5 a lunii următoare Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Dolj, dispoziţiile de stabilire a drepturilor alocaţiei pentru susţinerea familiei şi întocmeşte
borderourile aferente acestora;
8. arhivează lunar documentele şi actele primite pentru fiecare dosar de alocaţie pentru susţinerea
familiei;
9. în perioada sezonului rece primeşte şi verifică cererile şi declaraţiile pe propria raspundere
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în conformitate cu O.U.G. nr. 70/2011 cu
modificările şi completările ulterioare;
10.asigură şi răspunde de punerea în aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind acordarea de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale şi lemne;
11. introduce în aplicaţiile informatice de ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţei datele
solicitanţilor cu privire la componenţa familiei şi veniturile realizate de către aceasta;
12.verifică şi răspunde de situaţiile centralizatoare, rapoartele şi dispoziţiile privind beneficiarii şi
cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei conform O.U.G. 70/2011 cu modificările şi
completările ulterioare;
13.efectuează şi răspunde de anchete sociale pentru titularii ajutoarelor de încălzire a locuinţei în
vederea soluţionării dosarelor;
14.întocmeşte fişele de observaţie pentru cazurile unde există suspiciuni cu privire la existenţa unei
situaţii de risc pentru copil, conform Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
15.întocmeşte fişele de identificare a riscurilor la domiciliul familiei pentru care există suspiciuni cu
privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil, conform Hotărârii nr. 691/2015 pentru
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi
la muncă în străinătate;
16.predă şi asigură ridicarea corespondenţei repartizată spre soluţionare Biroului Alocaţii,
Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe din sediul Primăriei şi al direcţiei;
17.efectuează descărcarea corespondenţei pe baza borderourilor în registrul electronic;
18.pune în aplicare prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
19.răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de Legea nr.677/2001 privind comunicarea
informaţiilor cu caracter personal;
20. preia temporar sarcinile de serviciu în perioada concediilor de odihnă sau medicale ale
personalului cu atribuţii similare;
21. în lipsa titularului postului atribuţiile vor fi preluate de o persoană desemnată de şeful ierarhic.
22.primeşte şi înregistrează cererile pe care cetăţenii le depun în vederea întocmirii şi eliberării de
adeverinţe necesare la diverse instituţii;
23.urmăreşte legislaţia la zi în scopul aplicării prevederilor legale;
24. participă direct sau indirect la colectarea creanţelor fiscale;
25. respectă prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei civile, situaţiilor de urgenţă şi regulilor
de comportare în caz de dezastre;
26.desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de muncă;
27.utilizează corect echipamentele de muncă din dotarea instituţiei/direcţiei/serviciului (mijloace de
transport şi aparatură, unelte, instalaţii);
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28. îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
29.aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
30. respectă prevederile Regulamentului Intern;
31.comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care
are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficienţă a sistemelor de protecţie utilizate;
32.acordă informaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari cu aprobarea
conducătorului locului de muncă şi / sau angajatorului;
33.nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii a aparaturii (videoterminale, xerox, fax, aparat de tăiat hârtia
etc.) şi utilizează corect aceste dispozitive;
34.cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu lucrătorul desemnat pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;
35.cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorul desemnat, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
36.cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăvirii
profesionale;
37.efectuează controlul medical periodic;
38.în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu
modificările ulterioare, participă la toate formele de instruire în domeniul respectiv;
39. respectă cerinţele documentelor sistemului de management al calităţii în propria activitate;
40. aduce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector

2. Clasa: I
3. Gradul profesional7: superior
4. Vechimea (în specialitate necesară):
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: Șef Birou, Șef Serviciu, Director Executiv Adjunct, Director Executiv.
- superior faţă de: _______
b) Relaţii funcţionale: personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova.
c) Relaţii de control
d) Relaţii de reprezentare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autoritati si institutii publice: Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, Casa
Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate Dolj, Casa Judeţeană de Pensii Dolj, CEZ Vânzare S.A,
S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., ENGIE., Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Dolj
b) cu organizaţii internaţionale
c) cu persoane juridice private
3. Limite de competenţă8: cele rezultate din exercitarea atribuţiilor din prezenta fişă.
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4. Delegarea de atribuţii şi competenţă

Întocmit de9:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia publică de conducere: Şef Birou
3. Semnătura _____________________
4. Data întocmirii: _______
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura _______________
3. Data: _______
Contrasemnează10:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia: Șef Serviciu
3. Semnătura ________________
4. Data _______

(2) Se va completa cu informaţiile corespunzatoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la
nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
(3) Dacă este cazul.
(4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează:
"cunoştinte de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
(5) De exemplu: călătorii frecvente, delegari, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program
prelungit în anumite condiţii.
(6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică,
în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzatoare postului.
(7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
(8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor
care îi revin.
(9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul
postului.
(10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILIEI
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA COPILULUI

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
FISA POSTULUI
Nr.
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului: execuţie
3. Scopul principal al postului: îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul Serviciului Protecţia Copilului şi
Familiei -Compartimentul Protecţia Copilului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Perfecţionări (specializări): 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
4. Limbi străine3 (necesitate si nivel4 de cunoaştere) 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, calm, amabilitate, capacitatea de a evita stările
conflictuale, exigenţă, promptitudine, profesionalism, colegialitate, capacitatea de a lucra în echipă, integritate
morală, iniţiativă, corectitudine, rapiditate în rezolvarea atribuţiilor, seriozitate, punctualitate, capacitate de
analiză;
6. Cerinţe specifice5: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
Atribuţiile postului6:
- soluţionează corespondenţa repartizată de către şefii ierarhici, răspunde de conținutul răspunsurilor și urmărește
respectarea termenului de soluţionare şi de comunicare a acestora către cetăţeni şi instituţiile abilitate;
- rezolvă şi răspunde la sesizările cetăţenilor în cadrul programului de relaţii cu publicul;
- efectuează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale pentru copiii aflaţi în dificultate la solicitarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, poliţie, instanţe judecătoreşti și alte instituții; monitorizează
minorii lipsiţi de îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă în străinătate şi respectă Metodologia de lucru prevăzută în
H.G. 691/2015;
- efectuează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale pentru minorii cu handicap în vederea prezentării la
Comisia pentru Protecţia Copilului pentru expertizare şi încadrare în gradul de handicap corespunzător şi ţine
evidenţa acestora, conform H.G. nr. 268/2007;
- întocmeşte fisele de observaţie şi fisele de identificare a riscurilor pentru cazurile unde există suspiciuni cu
privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil; monitorizează copiii pentru care au fost emise hotărâri de
delegare a autorităţii părinteşti pe perioada cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- răspunde de aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi
şi aflaţi în situaţie de risc;
- analizează, evaluează situaţia de risc social, consiliază şi informează familiile cu copii în întreţinere asupra
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- răspunde de întocmirea, implementarea şi monitorizarea ulterioară implementării planului de servicii, precum şi
transmiterea trimestrială a datelor şi informaţiilor către D.G.A.S.P.C.;
-efectuează anchete sociale în vederea prezentării minorului încadrat într-un grad de handicap corespunzător la
CJRAE în vederea orientării şcolare;
- efectuează trimestrial rapoarte de vizită la familiile cu copii încadraţi într-un grad de handicap în vederea
urmăririi modului de îndeplinire a masurilor cuprinse în planul de abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia
Pentru Protecţia Copilului Dolj şi le transmite către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj;
-răspunde de aplicarea H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de către copii de activităţi remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling;
- sprijină persoanele fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei medico-legale conform Legii 119/1996,
cu modificările şi completările ulterioare;
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- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare eliberării dovezii de notificare a intenţiei de plecare în
străinătate cu contract de muncă, efectuare anchetă socială, precum şi eliberarea dovezii avizată de director
executiv;
- monitorizează pe o perioadă de până la 6 luni relaţiile personale ale copilului cu părintele la care nu locuieşte în
mod obişnuit şi întocmeşte raportul de monitorizare, conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare acordării bursei de studiu/ajutor social, acordării sprijinului
financiar în vederea stimulării achiziţiei de calculatoare, efectuează anchetele sociale şi transmite actele
constatatoare la Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică pentru a fi eliberate către
solicitanți;
- participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;
- arhivează, lunar, lucrările din responsabilitate şi răspunde de circuitul lor în cadrul termenelor prevăzute de lege;
- urmăreşte legislaţia la zi în scopul aplicării prevederilor legale;
- participă direct sau indirect la colectarea creanţelor fiscale;
- respectă prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei civile, situaţiilor de urgenţă şi regulilor de comportare în
caz de dezastre;
- desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
- utilizează corect echipamentele de muncă din dotarea instituţiei/direcţiei/serviciului (mijloace de transport şi
aparatură, unelte, instalaţii);
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de
aplicare a acestora;
- aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
- respectă prevederile Regulamentului Intern;
- comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care are motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie utilizate;
- acordă informaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari cu aprobarea conducătorului
locului de muncă şi / sau angajatorului;
- nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii a aparaturii (videoterminale, xerox, fax, aparat de tăiat hârtia etc.) şi utilizează corect aceste
dispozitive;
- cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu lucrătorul desemnat pentru a permite angajatorului
să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în
domeniul său de activitate;
- cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorul desemnat, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor;
- cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăvirii profesionale;
- efectuează controlul medical periodic;
- în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,
participă la toate formele de instruire în domeniul respectiv;
- pune în aplicare prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de Legea nr. 677/2001 privind comunicarea informaţiilor cu caracter
personal;
- preia temporar sarcinile de serviciu pe perioada concediilor de odihnă sau medicale ale funcţionarilor publici cu
atribuţii similare;
- în lipsa titularului postului atribuţiile vor fi preluate de o persoană desemnată de şeful ierarhic;
- aduce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Clasa: I
3. Gradul profesional7: Principal
4. Vechimea (în specialitate necesară):
Sfera relaţională a titularului postului

ANEXA NR. 1 la H.G. nr. 1173/2008
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: şef serviciu, Director Executiv Adjunct, Director Executiv
- superior pentru
b) Relaţii funcţionale: personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova
c) Relaţii de control
d) Relaţii de reprezentare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autoritati si institutii publice: Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor, Institutul de Medicină Legală Craiova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj, Spitale Clinice din
Municipiul Craiova, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, instanţe judecătoreşti ;
b) cu organizatii internaţionale;
c) cu persoane juridice private: O.N.G.-uri, fundaţii şi asociaţii non-profit.
3. Limite de competenţă8: cele rezultate din exercitarea atribuţiilor din prezenta fişă.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă
Întocmit de9:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia publică de conducere: Şef Serviciu
3. Semnătura _____________________
4. Data întocmirii:
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura _______________
3. Data:
Contrasemnează10:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia: Şef Serviciu
3. Semnătura ________________
4. Data:
(2) Se va completa cu informaţiile corespunzatoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii
sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
(3) Dacă este cazul.
(4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinte de bază",
"nivel mediu", "nivel avansat".
(5) De exemplu: călătorii frecvente, delegari, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite
condiţii.
(6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu
specificul funcţiei publice corespunzatoare postului.
(7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
(8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
(9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
(10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre

ANEXA NR. 1 la H.G. nr. 1173/2008
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILIEI
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA COPILULUI

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
FISA POSTULUI
Nr.
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului: execuţie
3. Scopul principal al postului: îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul Serviciului Protecţia Copilului şi
Familiei -Compartimentul Protecţia Copilului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Perfecţionări (specializări): 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
4. Limbi străine3 (necesitate si nivel4 de cunoaştere) 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, calm, amabilitate, capacitatea de a evita stările
conflictuale, exigenţă, promptitudine, profesionalism, colegialitate, capacitatea de a lucra în echipă, integritate
morală, iniţiativă, corectitudine, rapiditate în rezolvarea atribuţiilor, seriozitate, punctualitate, capacitate de
analiză;
6. Cerinţe specifice5: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
Atribuţiile postului6:
- soluţionează corespondenţa repartizată de către şefii ierarhici, răspunde de conținutul răspunsurilor și urmărește
respectarea termenului de soluţionare şi de comunicare a acestora către cetăţeni şi instituţiile abilitate;
- rezolvă şi răspunde la sesizările cetăţenilor în cadrul programului de relaţii cu publicul;
- efectuează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale pentru copiii aflaţi în dificultate la solicitarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, poliţie, instanţe judecătoreşti și alte instituții; monitorizează
minorii lipsiţi de îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă în străinătate şi respectă Metodologia de lucru prevăzută în
H.G. 691/2015;

-participă la întîlnirile anuale, acordă informare şi consiliere / mediere copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate /reprezentanţilor legali pentru care s-a dispus delegarea autorităţii
părinteşti;
- întocmeşte fisele de observaţie şi fisele de identificare a riscurilor pentru cazurile unde există suspiciuni cu
privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil; monitorizează copiii pentru care au fost emise hotărâri de
delegare a autorităţii părinteşti pe perioada cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- răspunde de aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi
şi aflaţi în situaţie de risc;
- analizează, evaluează situaţia de risc social, consiliază şi informează familiile cu copii în întreţinere asupra
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- răspunde de întocmirea, implementarea şi monitorizarea ulterioară implementării planului de servicii, precum şi
transmiterea trimestrială a datelor şi informaţiilor către D.G.A.S.P.C.;
- efectuează anchetele sociale necesare stabilirii unei măsuri de protecţie specială pentru minorii care au săvârşit
fapte antisociale şi nu raspund penal;
- monitorizează pe o perioadă de până la 6 luni relaţiile personale ale copilului cu părintele la care nu locuieşte în
mod obişnuit şi întocmeşte raportul de monitorizare, conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
-efectuează anchete sociale necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului Dolj în vederea încadrării copilului
într-un grad de handicap corespunzător şi/sau la CJRAE în vederea orientării scolare;
- efectuează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale pentru minorii cu handicap în vederea prezentării la
Comisia pentru Protecţia Copilului pentru expertizare şi încadrare în gradul de handicap corespunzător şi ţine
evidenţa acestora, conform H.G. nr. 268/2007;
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- efectuează trimestrial rapoarte de vizită la familiile cu copii încadraţi într-un grad de handicap în vederea
urmăririi modului de îndeplinire a masurilor cuprinse în planul de abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia
Pentru Protecţia Copilului Dolj şi le transmite către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj;
- sprijină persoanele fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei medico-legale conform Legii 119/1996,
cu modificările şi completările ulterioare;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare eliberării dovezii de notificare a intenţiei de plecare în
străinătate cu contract de muncă, efectuare anchetă socială, precum şi eliberarea dovezii avizată de director
executiv;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare acordării sprijinului financiar în vederea stimulării achiziţiei de
calculatoare, efectuare anchetă socială şi eliberarea actului constatator;
- efectuarea de anchete sociale pentru evaluarea contextului psiho-socio-material in familiile care solicită:
obtinerea, prelungirea, schimbarea atestatului de asistent maternal profesionist;
- efectuează , tehnoredactează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale privind învoirea la domiciliul persoanei
care solicită un copil ce se află în sistemul de protecţie;
- efectuează demersurile necesare în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de
părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, precum şi monitorizează situaţia mamelor/gravidelor aflate în situaţie de
risc social conf. H.G.1103/2014;
-răspunde de aplicarea H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de către copii de activităţi remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling;
- monitorizează copiii reintegraţi în familie urmare a încetării unei măsuri de protecţie specială;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare acordării bursei de studiu/ajutor social, acordării sprijinului
financiar în vederea stimulării achiziţiei de calculatoare, efectuează anchetele sociale şi transmite actele
constatatoare la Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică pentru a fi eliberate către
solicitanți;
-oferă informaţii şi consiliere beneficiarilor privind condiţiile de acordare a indemnizaţiei/stimulentului de inserţie
pentru creşterea copilului în temeiul OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
-arhivează lunar lucrările din responsabilitate şi răspunde de circuitul lor în cadrul termenelor prevăzute de lege;
- urmăreşte legislaţia la zi în scopul aplicării prevederilor legale;
- participă direct sau indirect la colectarea creanţelor fiscale;
- respectă prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei civile, situaţiilor de urgenţă şi regulilor de comportare în
caz de dezastre;
- desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
- utilizează corect echipamentele de muncă din dotarea instituţiei/direcţiei/serviciului (mijloace de transport şi
aparatură, unelte, instalaţii);
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de
aplicare a acestora;
- aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
- respectă prevederile Regulamentului Intern;
- comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care are motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie utilizate;
- acordă informaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari cu aprobarea conducătorului
locului de muncă şi / sau angajatorului;
- nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii a aparaturii (videoterminale, xerox, fax, aparat de tăiat hârtia etc.) şi utilizează corect aceste
dispozitive;
- cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu lucrătorul desemnat pentru a permite angajatorului
să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în
domeniul său de activitate;
- cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorul desemnat, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor;
- cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăvirii profesionale;
- efectuează controlul medical periodic;
- în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,
participă la toate formele de instruire în domeniul respectiv;
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- pune în aplicare prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
- răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de Legea nr. 677/2001 privind comunicarea informaţiilor cu caracter
personal;
-participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;

-consiliază personalul din cadrul compartimentului pe probleme de managementul riscurilor;
-analizează Formularele de alertă la risc;
-elaborează Registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
-asistă persoana care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului;
-urmărește implementarea măsurilor de control din Planul de măsuri;
-elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment.
- preia temporar sarcinile de serviciu pe perioada concediilor de odihnă sau medicale ale funcţionarilor publici cu
atribuţii similare;
- în lipsa titularului postului atribuţiile vor fi preluate de o persoană desemnată de şeful ierarhic;
- aduce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Clasa: I
3. Gradul profesional7: Superior
4. Vechimea (în specialitate necesară):
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: Şef serviciu, Director Executiv Adjunct, Director Executiv
- superior pentru
b) Relaţii funcţionale: personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova
c) Relaţii de control
d) Relaţii de reprezentare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autoritati si institutii publice: Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor, Institutul de Medicină Legală Craiova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj, Spitale Clinice din
Municipiul Craiova, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, instanţe judecătoreşti ;
b) cu organizatii internaţionale;
c) cu persoane juridice private: O.N.G.-uri, fundaţii şi asociaţii non-profit.
3. Limite de competenţă8: cele rezultate din exercitarea atribuţiilor din prezenta fişă.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă
Întocmit de9:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia publică de conducere: Şef Serviciu
3. Semnătura _____________________
4. Data întocmirii:
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura _______________
3. Data:
Contrasemnează10:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia: Şef Serviciu
3. Semnătura ________________
4. Data:
(2) Se va completa cu informaţiile corespunzatoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii
sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
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(3) Dacă este cazul.
(4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinte de bază",
"nivel mediu", "nivel avansat".
(5) De exemplu: călătorii frecvente, delegari, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite
condiţii.
(6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu
specificul funcţiei publice corespunzatoare postului.
(7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
(8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
(9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
(10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILIEI
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA COPILULUI

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
FISA POSTULUI
Nr.
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului: execuţie
3. Scopul principal al postului: îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul Serviciului Protecţia Copilului şi
Familiei -Compartimentul Protecţia Copilului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Perfecţionări (specializări): 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
4. Limbi străine3 (necesitate si nivel4 de cunoaştere) 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, calm, amabilitate, capacitatea de a evita stările
conflictuale, exigenţă, promptitudine, profesionalism, colegialitate, capacitatea de a lucra în echipă, integritate
morală, iniţiativă, corectitudine, rapiditate în rezolvarea atribuţiilor, seriozitate, punctualitate, capacitate de
analiză;
6. Cerinţe specifice5: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
Atribuţiile postului6:
- soluţionează corespondenţa repartizată de către şefii ierarhici, răspunde de conținutul răspunsurilor și urmărește
respectarea termenului de soluţionare şi de comunicare a acestora către cetăţeni şi instituţiile abilitate;
- rezolvă şi răspunde la sesizările cetăţenilor în cadrul programului de relaţii cu publicul;
- efectuează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale pentru copiii aflaţi în dificultate la solicitarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, poliţie, instanţe judecătoreşti și alte instituții; monitorizează
minorii lipsiţi de îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă în străinătate şi respectă Metodologia de lucru prevăzută în
H.G. 691/2015;

-participă la întîlnirile anuale, acordă informare şi consiliere / mediere copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate/reprezentanţilor legali pentru care s-a dispus delegarea autorităţii
părinteşti;
- întocmeşte fisele de observaţie şi fisele de identificare a riscurilor pentru cazurile unde există suspiciuni cu
privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil; monitorizează copiii pentru care au fost emise hotărâri de
delegare a autorităţii părinteşti pe perioada cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- răspunde de aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi
şi aflaţi în situaţie de risc;
- efectuează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale pentru minorii cu handicap în vederea prezentării la
Comisia pentru Protecţia Copilului pentru expertizare şi încadrare în gradul de handicap corespunzător şi ţine
evidenţa acestora, conform H.G. nr. 268/2007;
- analizează, evaluează situaţia de risc social, consiliază şi informează familiile cu copii în întreţinere asupra
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- răspunde de întocmirea, implementarea şi monitorizarea ulterioară implementării planului de servicii, precum şi
transmiterea trimestrială a datelor şi informaţiilor către D.G.A.S.P.C.;
- efectuează anchetele sociale necesare stabilirii unei măsuri de protecţie specială pentru minorii care au săvârşit
fapte antisociale şi nu raspund penal;
- monitorizează pe o perioadă de până la 6 luni relaţiile personale ale copilului cu părintele la care nu locuieşte în
mod obişnuit şi întocmeşte raportul de monitorizare, conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
-efectuează anchete sociale necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului Dolj în vederea încadrării copilului
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într-un grad de handicap corespunzător şi/sau la CJRAE în vederea orientării scolare;
- efectuează trimestrial rapoarte de vizită la familiile cu copii încadraţi într-un grad de handicap în vederea
urmăririi modului de îndeplinire a masurilor cuprinse în planul de abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia
Pentru Protecţia Copilului Dolj şi le transmite către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj;
- sprijină persoanele fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei medico-legale conform Legii 119/1996,
cu modificările şi completările ulterioare;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare eliberării dovezii de notificare a intenţiei de plecare în
străinătate cu contract de muncă, efectuare anchetă socială, precum şi eliberarea dovezii avizată de director
executiv;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare acordării sprijinului financiar în vederea stimulării achiziţiei de
calculatoare, efectuare anchetă socială şi eliberarea actului constatator;
- efectuarea de anchete sociale pentru evaluarea contextului psiho-socio-material in familiile care solicită:
obtinerea, prelungirea, schimbarea atestatului de asistent maternal profesionist;
- efectuează, tehnoredactează şi răspunde de conţinutul anchetelor sociale privind învoirea la domiciliul persoanei
care solicită un copil ce se află în sistemul de protecţie;
- efectuează demersurile necesare în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de
părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, precum şi monitorizează situaţia mamelor/gravidelor aflate în situaţie de
risc social conf. H.G.1103/2014;
-răspunde de aplicarea H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de către copii de activităţi remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling;
- monitorizează copiii reintegraţi în familie urmare a încetării unei măsuri de protecţie specială;
-oferă informaţii şi consiliere beneficiarilor privind condiţiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii conform
Legii nr.61/1993 cu modificările şi completările ulterioare;
- soluţionează cererile repartizate cu acte necesare acordării bursei de studiu/ajutor social, acordării sprijinului
financiar în vederea stimulării achiziţiei de calculatoare, efectuează anchetele sociale şi transmite actele
constatatoare la Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică pentru a fi eliberate către
solicitanți;
-arhivează lunar lucrările din responsabilitate şi răspunde de circuitul lor în cadrul termenelor prevăzute de lege;
- urmăreşte legislaţia la zi în scopul aplicării prevederilor legale;
- participă direct sau indirect la colectarea creanţelor fiscale;
- respectă prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei civile, situaţiilor de urgenţă şi regulilor de comportare în
caz de dezastre;
- desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
- utilizează corect echipamentele de muncă din dotarea instituţiei/direcţiei/serviciului (mijloace de transport şi
aparatură, unelte, instalaţii);
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de
aplicare a acestora;
- aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
- respectă prevederile Regulamentului Intern;
- comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care are motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie utilizate;
- acordă informaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari cu aprobarea conducătorului
locului de muncă şi / sau angajatorului;
- nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii a aparaturii (videoterminale, xerox, fax, aparat de tăiat hârtia etc.) şi utilizează corect aceste
dispozitive;
- cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu lucrătorul desemnat pentru a permite angajatorului
să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în
domeniul său de activitate;
- cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorul desemnat, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor;
- cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăvirii profesionale;
- efectuează controlul medical periodic;
- în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,
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participă la toate formele de instruire în domeniul respectiv;
- pune în aplicare prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
- răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de Legea nr. 677/2001 privind comunicarea informaţiilor cu caracter
personal;
-participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;

-elaborează diagrama de proces a procedurii;
-elaborează procedurile operaționale;
-actualizează procedurile;
-îndosariază originalul procedurilor operaționale;
-distribuie copii după procedurile operaționale;
-arhivează originalul procedurilor operaționale.
- preia temporar sarcinile de serviciu pe perioada concediilor de odihnă sau medicale ale funcţionarilor publici cu
atribuţii similare;
- în lipsa titularului postului atribuţiile vor fi preluate de o persoană desemnată de şeful ierarhic;
- aduce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Clasa: I
3. Gradul profesional7: Superior
4. Vechimea (în specialitate necesară):
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: Şef serviciu, Director Executiv Adjunct, Director Executiv
- superior pentru
b) Relaţii funcţionale: personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova
c) Relaţii de control
d) Relaţii de reprezentare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autoritati si institutii publice: Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor, Institutul de Medicină Legală Craiova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj, Spitale Clinice din
Municipiul Craiova, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, instanţe judecătoreşti ;
b) cu organizatii internaţionale;
c) cu persoane juridice private: O.N.G.-uri, fundaţii şi asociaţii non-profit.
3. Limite de competenţă8: cele rezultate din exercitarea atribuţiilor din prezenta fişă.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă
Întocmit de9:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia publică de conducere: Şef Serviciu
3. Semnătura _____________________
4. Data întocmirii:
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura _______________
3. Data:
Contrasemnează10:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia: Şef Serviciu
3. Semnătura ________________
4. Data:
(2) Se va completa cu informaţiile corespunzatoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii
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sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
(3) Dacă este cazul.
(4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinte de bază",
"nivel mediu", "nivel avansat".
(5) De exemplu: călătorii frecvente, delegari, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite
condiţii.
(6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu
specificul funcţiei publice corespunzatoare postului.
(7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
(8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
(9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
(10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.

