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FIŞA POSTULUI 

 

 
Denumirea postului: inspector specialitate 
2. Nivelul postului: execuţie  
3. Scopul principal al postului:  

• realizează evaluarea sociala a familiei copiilor ce urmeză a fi înscrişi sau sunt înscrişi în 
cadrul centrelor de zi; 

• elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor în cadrul centrelor de 
zişi/sau prestaţiilor şi le acordă în condiţiile legii; 

• asigură consilirea şi informarea familiilor cu copii ce urmeză a fi înscrişi sau sunt înscrişi 
în cadrul centrelor de zi, asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor 
copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local. 

 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
1. Studii de specialitate:studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență 
socială 
2. Perfecţionări (specializări):în domeniul asistenței sociale 
3. Cunostinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) operare calculator- mediu  
4. Limbistrăine (necesitateşi nivel de cunoaştere) – nu este necesar 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  

 
Cunoştinţe : 

• Cunoştinţe legate de legislaţia în domeniu (protecţia copilului, etc.); 
• Cunoştinţe legate de funcţionarea serviciilor sociale; 
• Cunoştinţe privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ; 
• Cunoştinţe privind Regulamentul de Ordine Interioară. 

Abilităţişiatitudini : 
• Grijăfaţă de ceilalţi: ocupantulpostuluitrebuiesă fie orientatcătresemeniisăişidispussă-i 

ajute; 
• Autocontrol: ocupantul postului trebuie să poată să-şi controleze emoţiile,furia si 

comportamentul nepotrivit în cele mai diverse situaţii; 
• Iniţiativă: ocupantul postului trebuie să fie pregatit să raspundă unor situaţii noi şi 

provocatoare; 
• Cooperare: ocupantul postului trebuie să fie cooperant cu ceilalţi: 



• Responsabil: ocupantul postului trebuie să îşi asume sarcinile în mod responsabil: 
• Adaptabilitateşiflexibilitate: ocupantulpostuluitrebuiesă se adapteze la 

toatesituaţiileapărute: 
• Persuasiune 
• Integritate: ocupantul postului trebuie să fie onest şi să aibă o atitudine etică.  
• Păstreazăconfidenţialitateaasuprainformaţiilorlegatede activităţiledesfăşurate. 

6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în anumite condiţii. 
7. Competenţamanagerială :– nu este necesar 
 
 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   

• Întocmeşte şi completează periodic documentaţia/dosarul ce însoţeşte acţiunile sale în 
cadrul serviciului în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu ; 

• Întocmeşte rapoarte lunare privind activitatea desfăşurată; 
• Participă la şedinţele periodice organizate la nivelul serviciului; 
• Răspundepentruoriceactivităţidesfăşurateconformfişei de post; 
• Îşiînsuşeşteşirespectănormeleşiinstrucţiunile de protectţe a muncii, PSI şimăsurile de 

aplicare ale acestora; 
• RespectăRegulamentul de OrganizareşiFuncţionare al DirecţieiGenerale de 

AsistenţăSocialăşiProtecţiaCopilului sector 6; 
• Îşiînsuşeşteşieste la curent cu legislaţiaînvigoareprivindprotecţiacopilului; 
• Păstreazăconfidenţialitateaasuprainformaţiilor legate de  activitătiledesfăşurate; 
• Colaborează cu celelalte servicii ale DGASPC sector 6. 

 
 
Atribţiispecifice ce revinangajatului 

• Realizează evaluarea psiho-socială a familiei copiilor ce urmeză a fi înscrişi sau sunt 
înscrişi în cadrul centrelor de zi; 

• Elaboreazădocumentaţianecesarăpentruacordareaserviciilorîncadrulcentrelor de 
zişi/sauprestaţiilorşi le acordăîncondiţiilelegii; 

• Asigurăconsilireaşiinformareafamiliilor cu copiice urmeză a fi înscrişi sau sunt înscrişi în 
cadrul centrelor de zi,asupradrepturilorşiobligaţiiloracestora, 
asupradrepturilorcopiluluişiasupraserviciilordisponibilepe plan local. 

• Semnează împreună cu familia sau preprezentantul legal al copilului un contract de 
servicii; 

• Realizează  reevaluarea periodică a  fiecărui caz; 
• Păstrează permanent contactul cu părinţii copiilor din centru sau cu reprezentanţii legali ai 

acestora, prin întâlniri progrmate la sediul centrului sau  efectuând vizite la domiciliu; 
• Informează, îndrumă şi consiliază familia copilului cu privire la îmbunătăţirea situaţiei 

sociale; 
• Sesizează şeful ierarhic despre orice tentativa sau situaţie de abuz, neglijare sau exploatare 

a copilului; 
• Coordonează activitatea voluntarilor / studenţilor aflaţi în practică implicaţi în activităţile 

centrului de zi; 
• Propune şi se poate implica în realizarea unor activităţi de petrecerea timpului liber 

(excursii, vizite la muzee, teatru, circ) pentru copiii centrelor de zi, putând uneori chiar să-i 
însoţească în calitate de supraveghetor; 

• Verificăeligibilitateabeneficiarilor, emitedispoziția de intrare/ieșire din 
programulfundațiilorpartenereșiîntocmeștebaze de date cu beneficiarii. 

 
 
Sfera relaţională :  



- relaţiile ierarhice:- subordonatfaţă de de directorul executiv/adjunct; seful de serviciu, 
  - superior pentru– nu este cazul. 
 
- relaţiifuncţionale:- cu colegii din cadrul aceluiaşi serviciu şi cu colegii din alte servicii din cadrul 
DGASPC sector 6. 
 
 

Întocmit de:                                                                                

1. Numele şi prenumele :  

2. Funcţia de conducere: şef serviciu 

3. Semnătura ................................................................................................... 

4. Data întocmirii:  

 

Luat la cunostinţă de către ocupantul postului: 

1. Numele şi prenumele:  

2.Funcţia de execuţie: inspector specialitate 

3. Semnătura ................................................................................................... 

4. Data:   

 

Vizat: 

1. Numele şi prenumele :  

2. Funcţia:director executiv 

3. Semnătura ............................................................................................ 

4. Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


