CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE JUDEŢEANĂ ŞI
COORDONAREA INSTITUŢIILOR DE SĂNĂTATE,
SPORT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
Comp. Dezvoltare Judeţeană, Sănătate, Sport şi Învăţământ
APROB,
PREŞEDINTE
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA

FIŞA POSTULUI
Nr……………..
Informaţii generale privind postul:
1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului: de execuţie
3. Scopul principal al postului:
- Îndrumă și coordonează activitatea în domeniul sănătății, învățământului și sportului din județ, în
limita competenţelor sale, respectând legislația în vigoare;
- Propune elemente privind strategia de dezvoltare a activității în domeniul sănătății, învățământului
și sportului şi participă la elaborarea acesteia;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă
2. Perfecţionări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): 4. Limbi străine: 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
Abilităţi cognitive:
- capacitate de analiză şi sinteză;
- iniţiativă
- creativitate
- aplicarea cunoştinţelor în practică
- valorificarea datelor şi constatărilor obţinute în urma deplasărilor
- orientare multi dimensională – interrelaţionare a problemelor
Abilităţi în relaţii interpersonale:
- abilităţi de comunicare
- promovarea unor relaţii şi stări afective pozitive
- practica muncii în echipă
Abilităţi administrative:
- promptitudine şi eficientă în efectuarea lucrărilor
- respectarea principiului confidenţialităţii
- asumarea responsabilităţii
- elaborarea de materiale, rapoarte, referate, adrese cât mai exacte şi mai sintetice
- realizarea sarcinilor în timp util
- spirit organizatoric – organizarea raţionala a timpului, planificarea activităţii şi stabilirea
priorităţilor
Abilităţi în luarea deciziilor:
- capacitate de cooperare sau colaborare cu ceilalţi factori în elaborarea deciziilor
6. Cerinţe specifice:
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
Atribuţiile postului:;
- Analizează, elaborează studii, documentaţii şi propune proiecte de hotărâri în conformitate cu
legislaţia în vigoare privind strategia de dezvoltare a activității în domeniul sănătății,
învățământului și sportului şi participă la elaborarea acesteia;

- Gestionează orice probleme din domeniul sănătăţii, sportiv, învăţământ, care intră în sfera de
competenţă a Consiliului Judeţean Constanţa;
- Coordonează desfășurarea Programului de acordare a burselor copiilor din mediul rural;
- Elaborează documentaţia pentru sesiunile aferente procedurii de atribuire de contracte pentru
domeniul sport, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general şi monitorizează
implementarea acestora în colaborare cu direcțiile și compartimentele de specialitate din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Constanţa;
- Identifică cazurile în care este necesară
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, colegii
naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special
de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii şi care se
află în subordinea sau coordonarea Consiliului Judeţean Constanţa;
- Identifică problemele aferente unităţilor/bunurilor destinate activităţii sportive/de sănătate/de
învăţământ aflate în proprietatea/administrarea/folosinţa/subordinea/coordonarea Consiliului
Judeţean Constanţa şi propune măsuri în vederea acestora;
- Identifică cazurile în care este necesară
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare din subordine,
inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare
medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către şeful direct, cu respectarea specificului
serviciului.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Studii superioare
3. Grad 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 Dezvoltare şi Coordonare, Director Direcţia de Dezvoltare
Judeţeană şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ, conducerea autorităţii
publice
- superior pentru: nu este cazul
b) Relaţii funcţionale: cu personalul din celelalte direcţii, servicii şi compartimente din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa
c) Relaţii de control: în limitele stabilite pentru Compartiment Dezvoltare Judeţeană, Sănătate, Sport
şi Învăţământ;
d) Relaţii de reprezentare: în limitele stabilite de Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea
Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ pe baza legitimaţiei sau a ordinului de delegare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: în limitele stabilite de conducerea Consiliului Judeţean
Constanţa
b) cu organizaţii internaţionale: în limitele stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Constanţa
c) cu persoane juridice private: în limitele stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Constanţa
3. Limite de competenţă: libertatea de a lua deciziile cuvenite pentru a duce la îndeplinire atribuţiile care
îi revin, în limita permisă de legile privind statutul funcţionarilor publici şi a codului de conduită a
funcţionarilor publici
4. Delegare de atribuţii şi competenţă: În caz de absenţă motivată din instituţie: cursuri, seminarii,
delegaţii - maxim 3 zile sau în caz de concediu legal de odihnă, atribuţiile vor fi îndeplinite de un alt
angajat din cadrul Compartimentului Coordonarea Instituţiilor de Sănătate.

Întocmit de:
1. Numele şi prenumele: DUMITRU IRINA ROXANA
2. Funcţia publică de conducere: Şef serviciu Dezvoltare şi Coordonare
3. Semnătura..............................
4. Data întocmirii………………..
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele: IONESCU ANA
2. Semnătura……………………….
3. Data……………………………..
Contrasemnează:
1. Numele şi prenumele: PETRACHI MIHAELA ANCA
2.
Funcţia publică de conducere: Director Executiv Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi
Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ
3. Semnătura…………………….
4. Data…………………………..

