
LEGE 

privind aprobarea Statutului funcţionarului public denumit  inspector social 

  

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1  

Prezenta lege reglementează statutul funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică 

specifică de  inspector social, în cadrul serviciilor publice de inspecţie socială, respectiv 

condiţiile de exercitare a atribuţiilor de autoritate de stat, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle 

inspectorului social, incompatibilităţile, interdicţii şi conflicte de interese aplicabile inspectorului 

social, condiţiile specifice cu privire la recrutarea şi cariera inspectorului social. 

 

Art. 2 

(1) Funcţia de inspector social face parte din categoria funcţiilor publice specifice şi 

cuprinde ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice misiunii de inspecție, respectiv 

control, evaluare, îndrumare şi monitorizare a sistemului de asistenţă socială. 

(2) Funcţia publică specifică de inspector social este echivalată cu  funcţiile publice 

generale din clasa I prevăzute la art. 9 lit. a) şi 57 alin. (5), din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 3 

  Inspectorul social are rolul de a: 

a) contribui la aplicarea corectă şi unitară a actelor normative care reglementează sistemul 

de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale; 

b) evalua procedurile de admitere şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale; 

c) consilia persoanele fizice şi juridice cu privire la modul de stabilire şi acordare al 

beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale; 

d) formula măsuri de remediere a deficienţelor constatate, precum şi propuneri de 

îmbunătăţire a cadrului legislativ şi instituţional referitor la beneficiile de asistenţă socială şi 

serviciile sociale; 

e) urmări gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru funcţionarea şi dezvoltarea 

sistemului de asistenţă socială; 

f) sesiza organele abilitate atunci când constată încălcarea normelor legale în vigoare şi în 

alte domenii decât cele specifice domeniului său de activitate; 

g) întocmi rapoarte, studii, analize, situaţii statistice în legătură cu domeniul de activitate; 

h)obţine şi utiliza informaţii, de la orice persoană fizică sau juridică, cu privire la 

beneficiile şi serviciile sociale, în limita şi în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

 



Art. 4 

(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate de stat inspectorul social beneficiază de 

protecţia legii fiind apărat de orice ingerinţă de natură să îi influenţeze libertatea de execuţie, de 

apreciere şi de decizie sau de alte influenţe care pot îngrădi realizarea activităţii de inspecţie, cu 

consecinţe asupra îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. 

           (2) Inspectorul social supus ingerinţelor, influenţei sau oricăror altor forme de presiune 

este obligat să notifice de urgenţă situaţia cu care se confruntă conducătorului ierarhic superior 

sau după caz conducătorului instituției centrale. 

(3) Până la înlăturarea constrângerilor care îi afectează libertatea de acţiune, misiunea de 

inspecție a inspectorului social, care a generat constrângeri, se suspendă. 

(4)În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorul social are acces la bazele de date ale 

instituţiilor care gestionează informaţii cu privire la beneficiarii de drepturi sociale şi la 

contribuabilii la fondurile de pensii, asigurări sociale şi de sănătate. 

 

Art. 5 

(1) Inspectorul social efectuează în mod curent misiuni de inspecție în judeţul unde îşi 

desfăşoară activitatea. 

(2) Inspectorul social poate efectua misiuni de inspecție și pe întreg teritoriul ţării, 

indiferent de instituţia în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, doar în baza actului 

administrativ al conducătorului instituției. În această situaţie cheltuielile de deplasare, cazare şi 

diurnă se suportă de către instituţia în care acesta este angajat. 

 (3) Misiunea de inspecție se pot desfăşura şi în afara orelor de program, în zilele de 

sâmbătă şi duminică sau în zilele de sărbătoare legală, în funcţie de specificul activităţii entităţii 

supuse controlului, de programul de lucru al acesteia, precum şi de natura controlului efectuat, 

respectiv control operativ, inopinat sau tematic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(4) Inspectorul social are obligaţia să efectueze orice activitate de control  care îi este 

repartizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, indiferent de locul, data şi natura 

misiunii de inspecției. 

(5) Conducătorul instituţiei emitente a actului administrativ de control, respectând 

limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare, poate modifica programul de lucru al 

inspectorilor sociali, în funcţie de nevoile şi specificul activităţii de inspecție, pentru a asigura 

finalizarea la termen şi în condiţii corespunzătoare a acesteia. 

 

Art. 6 

Misiunea de inspecție  se desfăşoară în baza legitimaţiei, a ordinului de deplasare şi a actului 

administrativ al conducătorului instituţiei din care face parte inspectorul social sau a 

conducătorului instituţiei centrale, după caz.  

  

 

 

 



CAPITOLUL II 

Atribuţiile, drepturile şi îndatoririle specifice ale inspectorului social 

 

Art. 7 

(1) Persoanele care ocupă funcţia publică specifică de inspector social beneficiază de toate 

drepturile şi au toate îndatoririle prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în 

prezentul Statut. 

 

 Art. 8 

Inspectorul social are următoarele atribuţii specifice: 

a) de a face investigaţii, acolo unde este cazul, pentru culegerea de informaţii privind 

dosarele de beneficii de asistenţă socială şi ale sistemului de servicii sociale.  

b) să solicite, să obţină şi să utilizeze informaţii, de la orice persoană fizică sau juridică, cu 

privire la beneficiile şi serviciile sociale investigate; 

b) să  acceseze, în condiţiile legii, bazele de date ale altor instituţii/entităţi care sunt utile 

pentru colectarea informaţiilor necesare activităţii de investigare; 

c) să ia declaraţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, persoanelor care pot oferi 

informaţii cu privire la obiectul controlului; 

d) să utilizeze mijloace specifice de supraveghere, interceptare de imagini, înregistrare, în 

condițiile legii, pentru fundamentarea eventualelor cazuri de fraudă şi corupţie.  

f)să dispună măsuri de remediere a deficienţelor constatate, termene de realizare şi 

responsabili pentru aducerea la îndeplinire a acestora, precum şi să aplice sancţiuni 

contravenţionale. 

g) să sesizeze organele de urmărire penală competente când constată încălcarea prevederilor 

legale dacă faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

h) să sesizeze instituţiile abilitate, conform legislaţiei specifice, în cazul constatării faptelor 

săvârşite cu încălcarea unor prevederi legale ce exced atribuţiilor sale, altele decât cele de natură 

penală. 

 

Art. 9 

(1) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau transmiterea documentelor ce 

conţin asemenea informaţii este permisă numai cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) În scopul prevenirii fraudei în domeniul asistenţei sociale, dezvăluirea informaţiilor 

prevăzute la alin. (1) se poate efectua cu acordul conducerii instituţiei în cadrul căreia inspectorul 

social în cauză îsi desfăşoară activitatea, numai după finalizarea investigaţiei, cu excepţia 

solicitărilor formulate de instituţiile abilitate să efectueze misiunea de inspecție sau cercetare 

judiciară. 

 

Art.10 

(1) Personalul care ocupă funcţia publică specifică de inspector social beneficiază de 

următoarele drepturi specifice: 



a) de a beneficia de un examen medical gratuit, la finalizarea unei acţiuni de control 

în medii care prezintă risc de îmbolnăvire ; 

b) de a participa la programe de formare profesională continuă în domeniul specific 

de activitate şi în domeniile conexe, utile atât activităţii depuse cât şi dezvoltării carierei 

profesionale, susţinute de formatorii proprii  sau organizate de furnizorii publici şi privaţi de 

formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii; 

c) de a susţine programe de formare sau alte forme de pregătire şi perfecţionare 

profesională în domeniul de activitate, cu respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au 

calitatea de formator; 

d) de a participa la schimburi de experienţă şi bune practici în domeniul inspecţiei 

sociale cu instituţii sau organisme similare din ţările membre ale Uniunii Europene; 

 

 (2) În cazul unei acţiuni în instanţă îndreptată de către entitatea controlată sau de un 

angajat al acesteia împotriva unui inspector social în legătură cu actele şi faptele îndeplinite în 

timpul exercitării atribuţiilor de serviciu,  acesta are dreptul să solicite şi să primească asistenţă 

juridică din partea compartimentelor de specialitate ale structurii din care face parte. 

(3) Dreptul prevăzut la alin. (2) este asigurat şi în cazul acţiunilor iniţiate în instanţă de 

către inspectorul social, pentru insulte, calomnii, ameninţări directe sau indirecte sau pentru orice 

alte acte de violenţă la care ar putea fi victimă în timpul acţiunii de control.  

(4) Inspectorul social are dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale 

statului faţă de ameninţările, violenţele sau faţă de oricare alte fapte care îl pun în pericol pe el, 

familia şi/sau bunurile lui, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu 

acestea. 

(5) Inspectorul social se poate asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii 

având ca scop protejarea intereselor profesionale. 

(6) Personalul care ocupă funcţia specifică de inspector social beneficiază şi de drepturile 

prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la personalul care îndeplineşte funcţia de control. 

 

Art. 11  

Inspectorul social are următoarele îndatoriri specifice: 

a) să cunoască, să respecte şi să aplice actele normative cu caracter general şi special 

din sistemul național de asistenţă socială şi domeniile conexe, precum şi dispoziţii existente în 

materie de acorduri şi convenţii internaţionale din domeniu, la care România este semnatară; 

b) să cunoască şi să aplice reglementările cu caracter intern concretizate în ordine, 

instrucţiuni, norme, metodologii, precum şi orice alte dispoziţii de care depinde îndeplinirea la 

timp, în mod eficient şi în condiţii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu; 

c) să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu în limitele competenţelor şi 

responsabilităţilor cu care a fost investit;  

d) să efectueze misiunea de inspecţie astfel încât să nu perturbe activitatea curentă a 

entităţii inspectate; 

e) să efectueze investigaţii pentru a stabili circumstanţele erorilor, fraudelor şi 

corupţiei în domeniul asistenţei sociale; 



f) să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile prevăzute de actele normative care 

reglementează sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale; 

g) să cunoască, să respecte şi să aplice dispoziţiile legale referitoare la protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date; 

h) să cunoască dispoziţiile legale cu privire la dreptul cetăţenilor la petiţionare, cât şi 

dreptul acestora, inclusiv al presei, de a avea acces la informaţiile de interes public, care privesc 

competenţa inspectorului social sau care rezultă din activitatea desfăşurată de acesta; 

i) să răspundă cu privire la constatările, concluziile, propunerile și măsurile înscrise 

în procesul verbal de control sau în orice alt document elaborat în urma activităţilor de control; 

j) să cunoască şi să aplice dispoziţiile referitoare la regimul informaţiilor clasificate 

şi să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor şi oricăror alte înscrisuri de care ia 

cunoştinţă în timpul misiunii de inspecție; 

k) să apere în mod loial prestigiul instituţiei şi să se abţină de la orice act sau faptă 

care poate aduce prejudicii imaginii, ori intereselor legale ale acesteia; 

l) să dovedească disponibilitate în situaţiile în care este necesară prezenţa acestuia la 

locul de muncă în afara programului normal de lucru, pe timpul nopţii, în zilele de sâmbătă şi 

duminică, sau în zilele de sărbătoare legală, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, cu salarizarea sau compensarea timpului lucrat, potrivit legii; 

m) să sesizeze instituţia, în caz de incompatibilitate şi conflict de interese, în 

derularea misiunii de inspecție. 

n) să efectueze misiuni de inspecție cu sau fără înştiinţare prealabilă la sediul 

entităţii controlate, la sediile altor instituţii şi la domiciliul persoanelor care au legătură cu actul 

de control, după caz; 

o) sa manifeste o atitudine corecta și fermă în relațiile cu personalul entității 

controlate, precum și cu beneficiarii acesteia. 

p) să utilizeze legitimaţia numai în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, în limitele şi competenţele stabilite prin lege. 

q) să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele în domeniul asistenţei sociale şi în 

domeniile conexe, atât din punct de vedere al cunoştinţelor generale cât şi al reglementărilor 

legale nou apărute, dat fiind caracterul pluridisciplinar al misiunii de inspecție. 

r) să nu folosească informaţiile obţinute în misiunea de inspecţie pentru atragerea de 

foloase necuvenite, sau pentru a prejudicia imaginea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, a 

entităţilor inspectate sau a beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

 

Art. 12  

(1) În cadrul echipei de control, inspectorii sociali acţionează unitar. 

(2) Eventualele neconcordanţe sau puncte de vedere divergente ale membrilor echipei cu 

privire la aspectele constatate în timpul misiunii de inspecţiei, se supun analizei conducătorului 

instituţiei din care inspectorii sociali fac parte, înaintea încheierii procesului-verbal de control. 

 



CAPITOLUL III 

Incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii  

 

Art. 13 

Funcţia publică specifică de inspector social este incompatibilă cu orice altă funcţie 

publică, cu excepţia celor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 14  

(1) Incompatibilităţile şi conflictele de interese prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Incompatibilităţile, conflictele de interese și interdicțiile specifice funcției publice de 

inspector social sunt:  

a) de a deţine funcţii şi de a desfăşura activităţi remunerate sau neremunerate în cadrul 

entităţilor supuse controlului; 

b) de a solicita ori a accepta cadouri, servicii, favoruri sau orice alte avantaje de la 

entităţile sau persoanele fizice supuse controlului, de natură să afecteze independenţa şi 

obiectivitatea aprecierilor sale; 

c) de a avea interese directe şi indirecte, de orice natură ar fi acestea, faţă de entităţile 

supuse controlului; 

d) de a efectua misiuni de inspecție la entităţile la care el, soţul/soţia sau rudele de 

gradele I-IV au interese directe profesionale, economice sau de altă natură; 

e) de a efectua misiuni de inspecție la entităţile cu care au încheiate relaţiile de muncă sau 

de colaborare în decursul a doi ani de la data încetării acestor relaţii. 

 (3) Existenţa unei incompatibilităţi conduce la derogarea inspectorului social de la 

obligaţia stabilită la art. 5 alin (4) din prezentul statut.   

 

CAPITOLUL IV 

Reglementări specifice cu privire la recrutarea şi cariera inspectorului social 

 

Art. 15  

(1) Poate ocupa funcţia publică specifică de inspector social, persoana care îndeplineşte 

cumulativ  condiţiile prevăzute la art. 9 lit. a), art. 54 şi 57 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

            (2) La selecţia şi recrutarea persoanelor pentru a ocupa funcţia de inspector social se vor 

avea în vedere următoarele criterii specifice: 

a) capacitatea de analiză, sinteză şi evaluare a riscurilor; 

b) capacitatea de a lucra în echipă; 

c) capacitatea de a lucra în condiţii de stres; 

d) spirit organizatoric; 

e) capacitatea de a culege şi interpreta un volum mare de informaţii; 



f) abilităţi de comunicare, cu grupuri de persoane defavorizate sau in dificultate;  

g) capacitatea de a stabili relaţii profesionale eficiente şi orientate spre rezultat; 

h) utilizarea echipamentelor tehnice necesare în misiunea de inspecție; 

i) capacitatea de a analiza şi prelucra date statistice; 

j) disponibilitatea de a efectua deplasări în afara localităţii de reşedinţă, pe perioade mai 

mari de 3 zile consecutiv. 

Art. 16 

Numirea în funcția de inspector social se realizează prin act administrativ al 

conducătorului instituţiei în care acesta urmează să îşi desfăşoare activitatea, în condiţiile legii. 

Art. 17 

Inspectorul social beneficiază de modalităţile de promovare în funcţia publică prevăzute 

de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 18 

(1) Inspectorii sociali pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor 

publice de conducere în cadrul  structurilor de specialitate, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

la art. 54 şi 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) După intrarea în categoria funcţionarilor publici de conducere persoanelor care au 

deţinut anterior funcţia publică specifică de inspector social le sunt aplicabile dispoziţiile legale 

referitoare la această categorie. 

(3) În cazul eliberării din funcţia publică de conducere în condiţiile art.99 alin.(1) lit.b) şi 

c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanei în cauză i se aplică prevederile în vigoare privind funcţia şi 

funcţionarii publici. 

   

CAPITOLUL V 

Sancţiuni specifice aplicabile inspectorului social 

 

Art. 19 

(1) Încălcarea, cu vinovăţie, de către inspectorul social a îndatoririlor specifice şi a 

regimului incompatibilităţilor, interdicţiilor şi a conflictului de interese, constituie abatere şi 

atrage după sine răspunderea disciplinară a acestuia. 

(2) Faptele care constituie abatere disciplinară prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează cu următoarele prevederi: 

a) refuzul nejustificat al inspectorului social de a efectua misiunea de inspecție 

repartizată; 

b) intervenţiile sau stăruinţele unui inspector social pe lângă ceilalţi membri ai echipei de 

control de a nu consemna în procesul-verbal de control anumite constatări sau de a consemna 



aspecte neconforme cu realitatea, în scopul de a favoriza sau satisface interesele entităţii 

inspectate ori a reprezentanţilor acesteia; 

 (3) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) inspectorul social îşi asumă răspunderea 

materială, administrativă sau penală, după caz. 

 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziţii finale 

Art. 20  

Reglementările prezentei  legi  se aplică personalului angajat care ocupă o funcţie publică 

specifică de inspector social, conform COR – codul 263512. 

 

Art. 21   

(1) Reglementările prezentei legi se completează, de drept, cu celelalte dispoziţii 

prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

prevederile actelor normative care reglementează funcţia publică. 

(2) Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial. 

 

 


