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FIŞA POSTULUI 
 
 

Denumirea postului: inspector de specialitate 
Nivelul postului: de execuție 
Scopul principal al postului:  
- informarea şi consilierea persoanelor cu handicap; 
- asigurarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap. 
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
- Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul 
psihologiei; 
- Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): mediu. 
 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
- adaptabilitate la situaţii noi şi complexe;  
- comunicare interpersonală eficientă, ascultare activă, empatie, spirit de echipă; 
- creativitate, iniţiativă, deschidere la schimbare; 
- asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele greşeli;   
- corectitudine, angajare şi perseverenţă în acţiuni; 
- capacitate de autoperfecţionare şi de valorificare critică a experienţei altora;  
- capacitate de a lucra independent;  
- respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie;  
- discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care intră în 
contact. 
 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   
-  Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. sector 6; 
-  Respectă Regulamentul de Ordine Internă al D.G.A.S.P.C. sector 6; 
-  Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi a normelor metodologice, acţionând 
 în conformitate; 
 
Atribuţii  specifice ce revin angajatului:  
În relaţia cu Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap: 



- înregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidenţă, 
după realizarea evaluării de către Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap. 

În relaţia cu Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap: 
- asigură transmiterea dosarelor în cadrul acesteia, însoţite de raportul de evaluare complexă cu 

propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul Evaluare Complexă 
Persoane Adulte cu Handicap; 

- transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a lucrărilor în 
baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

- realizează evidenţa desfăşurării şedinţelor într-un registru zilnic al acestora; 
- întocmeşte procese-verbale privind desfăşurarea şedinţelor într-un registru specific acestora; 
- gestionează registrul de procese-verbale; 
- pregăteşte dosarele privind încadrarea într-o categorie de handicap şi a măsurilor de protecţie 

ce se impun în baza propunerii înaintate de către Serviciul Evaluare Complexă Persoane 
Adulte cu Handicap; 

- verifică şi înaintează dosarele Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap; 
- redactează şi completează certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 

care necesită protecţie specială, certificatele de orientare profesională şi hotărârile comisiei de 
evaluare şi le înaintează în vederea semnării acestora;  

- redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare; 
- realizează evidenţa cazurilor prin Registrele speciale din cadrul secretariatului (registrul 

propriu de evidenţă cu propunerea gradului de handicap de către Serviciul de Evaluare 
Complexă Persoane Adulte cu Handicap, dosar cu ordinea de zi a şedinţelor, registrul zilnic 
privind desfăşurarea comisiilor, registrul de procese-verbale, registrul de înregistrare a 
dosarelor, registrul documente intrări-ieşiri, caiet de înregistrare a contestaţiilor, dosar cu 
evidenţa răspunsurilor la adrese şi sesizări, registrul cu note interne); 

În relaţia cu persoanele cu handicap: 
- transmite şi comunică persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de 

Evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap însoțit de anexa acestuia, 
programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională; 
deciziile de internare, însoţite de documentaţia aferentă, pentru persoanele adulte cu handicap 
aflate în centre de îngrijire şi asistenţă publice şi/sau private, centre de zi pentru persoane cu 
handicap; deciziile de acordare/sistare a serviciilor sociale/socio-medicale la domiciliu pentru 
persoanele cu handicap;  

- înaintează contestaţiile împreună cu dosarul persoanei cu handicap la Comisia Superioară de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 

- identifică nevoile de natură psihologică ale persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de 
handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, precum şi resursele necesare 
soluţionării cazului, pe această linie; 

- identifică nevoile clientului, împreună cu acesta, precum şi resursele necesare soluţionării 
cazului, pe această linie; 

- colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC sector 6 şi cu alte instituţii abilitate să 
desfăşoare activităţi în acest domeniu; 

- soluţionează prompt şi eficient corenspondenţa primită; 
- promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului; 
- elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea instituţiei sau a altor instituţii 

abilitate; 
- îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini la solicitarea directorului general adjunct, precum şi a 

directorului general, care au legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al DGASPC 
sector 6 şi pune în aplicare modificările legislative ulterioare. 

În relația cu Serviciul Prestații Sociale și Facilități pentru persoanele cu handicap: 
- întocmește procese-verbale de predare a certificatelor de încadrare în grad de handicap precum 

și a deciziilor emise de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 
 



 
 
 

Sfera relaţională:  
- relaţiile ierarhice: 

- Subordonat faţă de Directorul general adjunct şi Directorul general al DGASPC sector 6; 
     - Superior pentru: nu este cazul. 

- relaţii funcţionale: 
- Colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul serviciului şi cu salariaţii din celelalte servicii 

din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6. 
 

Întocmit de: 
Numele şi prenumele: Camelia Lorena Barbu 
Funcţia de conducere: Șef birou 
Data şi semnătura:  
 
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie: inspector de specialitate 
Data şi semnătura:  
 
Vizat: 
Numele şi prenumele: Alina Loredana Simion 
Funţia de conducere: Director general adjunct 
Data şi semnătura:  


