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A N U N Ţ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

 vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, functie publica  
de executie în cadrul Serviciului Administrație publică, Compartiment Asistență socială 
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

 
 

a) denumirea funcţiei publice vacante: 
                Inspector, clasa I, grad profesional  principal, funcție publică de execuție cu durată 
normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână în cadrul  
Serviciului Administrație publică, Compartiment Asistență socială. 

 
b) Probele stabilite pentru concurs,  

1. Proba scrisă; 
2. Interviu. 

 
c) Condiţiile de desfăşurare a concursului,  
1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 07.01.2021 – 26.01.2021 
2. Data, ora si  locul de desfasurare a probei scrise, sunt : 
09.02. 2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 
3. Data, ora si locul de desfasurare a interviului sunt: 
12.02. 2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 

 
d) Condiţiile de participare la concurs : 

 d.1 Conditii generale, 
- sunt cele prevazute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 d.2 Conditii specifice 
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

domeniul fundamental Știinţe sociale, ramura de ştiinţă Sociologie, domeniul de licență 
Asistență socială, specializarea Asistență socială sau în domeniul fundamental Știinţe 
umaniste și arte, ramura de ştiinţă Teologie, domeniul de licență Teologie, 
specializarea Teologie asistență socială; 

• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, minim 5 ani; 
 

e) Dosarul de concurs 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în 

mod obligatoriu: 
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   
2) curriculum vitae, modelul comun european;   
3) copia actului de identitate;  
4) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele 
depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 
5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;     



6) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (model orientativ adeverință - anexa nr. 2D la 
H.G. nr. 611/2008);   
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   
8) cazierul judiciar;   
9) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 şi din 
care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
       Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 
instituţional.   

Formularul de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor prin publicarea sa pe pagina de 
internet a Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, respectiv www.comunaaricestiirahtivani.ro in 
format deschis, editabil, in cadrul sectiunii CONCURSURI precum si la sediul institutiei in format 
letric. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. 75, judetul Prahova, tel: 0244380068, fax: 
0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de contact: Mariana 
Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Serviciului Administratie Publica, 
Compartiment Resurse Umane. 
 
 

                   P R I M A R,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                         Gheorghe ORBU                                        Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Referent de specialitate 
Mariana-Adriana GHERGHINA 
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abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 
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ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
Inspector, clasa I, grad profesional principal, funcție publică de execuție vacantă în 

cadrul Serviciului Administrație publică, Compartiment Asistență socială din 
Primăria comunei Ariceștii Rahtivani 

 
   
1. În domeniul beneficiilor de asistență socială: 
- asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență 
socială; 
- pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție 
socială; 
- verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform 
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și 
pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență 
socială; 
- întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare /suspendare 
/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului 
pentru aprobare; 
- comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, 
potrivit legii; 
- urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele 
îndreptățite la beneficiile de asistență socială; 
- efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și, în 
funcție de situațiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 
- participă la elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea beneficiilor de 
asistență socială; 
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
 
2. În domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale: 
- participă la elaborarea, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu 
nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu 
și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare 
consiliului local și răspunde de aplicare acesteia; 
- participă la elaborarea planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind 
date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 
bugetul estimat și sursele de finanțare; îl transmite spre consultare Consiliului județean și spre 
aprobare Consiliului local; 
- inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de 
marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități; 
- realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 



- propune primarului, în condițiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public și 
public-privat pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale; 
- propune înființarea serviciilor sociale de interes local; 
- colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii 
publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de 
asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la 
solicitarea acestuia; 
- monitorizează și evaluează serviciile sociale; 
- participă la elaborarea proiectului de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în 
conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora; 
- asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind 
drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;  
- asigură formarea continuă a asistenților personali; evaluează și monitorizează activitatea 
acestora în condițiile legii; 
- sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit 
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de 
atribuire, potrivit legii; 
- colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari; 
- sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
- primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de 
reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de 
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 
- evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
identificării familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat 
situațiile de risc de excluziune socială; 
- elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind măsuri de 
asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care 
persoana are dreptul; 
- realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii 
comunitare; 
- acordă servicii de asistență comunitară în baza măsurilor de asistență socială incluse de 
Compartimentul asistenta sociala în planul de acțiune; 
- recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la 
serviciile sociale; 
- acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de 
funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de 
cost. 
 
3. În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea 
serviciilor sociale are următoarele obligații principale: 
- asigurarea informării comunității prin publicarea pe pagina de internet proprie sau atunci când 
acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind: 
- activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.; 
- informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, 
acordate de furnizori publici ori privați; 
- informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani. 
- transmiterea către serviciul public de asistență socială de la nivel județean a strategiei locale 
și a planului anual de acțiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 
- transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel 
județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii 



sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și 
evaluare a serviciilor sociale; 
- propune organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și 
ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale și a planului anual de acțiune; 
 
4. În domeniul protecției persoanei cu dizabilități : 
- monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-
teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și 
sintetizarea datelor și informațiilor relevante; 
- identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru 
persoanele adulte cu dizabilități; 
- elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor; 
- asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra 
serviciilor disponibile pe plan local; 
- implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia 
acesteia; 
- asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a asistenților personali; 
- încurajează și susține activitățile de voluntariat; 
- colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul 
drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate 
din acest domeniu. 
 
5. Alte atribuții: 
- respectă normele PSI și protecția muncii, conform legislației în vigoare. 
- preda documentele la arhiva institutiei si arhiveaza la nivelul compartimentului, in conditiile 
legii. 
- respecta legislatia specifica privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
- este responsabil cu gestionarea documentelor aferente activitatilor desfasurate potrivit fisei de 
post. 
- are obligatia sa respecte principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor 
publici, sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate 
si o comunicare adecvata, eficienta si eficace in relatiile cu publicul, cu autoritatile si institutiile 
publice in desfasurarea activitatilor specifice postului ocupat. 
- raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu 
faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in 
conditiile legii. 
- are obligatia de a-si insusi si de a respecta prevederile actelor normative, instructiunilor, 
procedurilor si regulamentelor specifice functiei publice exercitate si autoritatii publice locale. 
- îndeplineste si alte sarcini de natura serviciului incredințate de conducerea Primariei comunei 
Aricestii Rahtivani. 

 
 


