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                                                          FIŞA POSTULUI 

 
Denumirea postului: Inspector de specialitate  
 
Nivelul postului: de execuţie  
 
Scopul principal al postului:  
 - Educaţia non-formală şi informal a cuplului mamă- copilul, beneficiari ai Adăpostului mama-copil; 
 - Însuşirea de către mamă a deprinderilor de viaţă independentă; 
 - Asigurarea unui climat securizant pentru cuplul mamă- copilul 
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
        - Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de 
licență 
        - Cunoştinţe operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): mediu (Microsoft Word). 
        - Se lucrează în ture. 
 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
 - Să cunoască stadiile de dezvoltare ale copilului; 
 - Să cunoască şi să asigure prin propria activitate, respectarea drepturilor cuplului mamă- copilul; 
 - Să aibă calităţi de bun organizator şi animator; 
 - Să creeze un climat de securitate fizică şi afectivă; 
 - Să aibă calităţi empatice şi de comunicare şi să contribuie în mod semnificativ la dezvoltare afectivă 
a cuplului mamă- copilul ; 
 - Să realizeze un control pozitiv asupra comportamentului cuplului mamă- copilul, bazat pe respect, 
toleranţă, acceptare, încurajare si sprijin; 
 - Să aibă un mod de adresare civilizat, calm, amabil, adecvat gradului de maturizare al fiecăruia; 
 - Să dispună de un bun spirit de observaţie, de perseverenţă şi constanţă în relaţionare; 
 - Discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact. 
 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   
•Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C sector 6; 
•Respectă Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C sector 6; 
•Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementarilor în vigoare; 
•Respectă Regulamentul de Organizare Internă al Adăpostului mamă-copil. 
• Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului; 
• Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 
• Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare; 
• Participă la însuşirea şi aplicarea măsurilor de prim ajutor;  
•Participă la cursuri privind protecţia cuplului mamă- copilul şi alte teme, în vederea unei pregătiri 
profesionale continue; 
•Participă la întâlnirile echipei pluridisciplinare, precum şi la şedinţele administrative  
•Participă la rezolvarea oricărei situaţii deosebite din cadrul Adăpostului mamă-copil; 



•Apără şi respectă drepturile şi interesele superioare ale cuplului mamă- copilul. 
 
Atribuţii  specifice ce revin angajatului:  
•Participă, ca persoană de referinţă pentru cuplul mamă- copilul, la realizarea programului special de 
acomodare, după admiterea acestuia în cadrul adăpostului; 
•Participă, în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea cuplului mamă- copilul cu ocazia ieşirii 
acestuia din cadrul adăpostului; 
•Desfăşoară activităţi instructiv-educative a   cuplului mamă- copilul în funcţie de dezvoltarea psiho-
individuală a acestora; 
•Asigură comunicarea între cuplu mamă- copilul şi statornicirea unor relaţii interpersonale normale; 
•Întocmeşte programe de activităţi educative, recreative şi pregăteşte materialele necesare desfăşurării 
activităţilor propuse; 
•Întocmeşte la un interval de trei luni caracterizarea pentru fiecare cuplu mamă- copilul; 
•Observă starea psiho-fizică a cuplului mamă- copilul şi aduce la cunoştinţă psihologului/medicului 
orice modificare intervenită; 
•Creează o atmosferă plăcută, asemănătoare unui cadru familial, care să imprime cuplului mamă- 
copilul dragoste, încredere, respect; 
•Observă comportamentul cuplului mamă- copil în cadrul activităţilor de învăţare şi joc; 
•Participă la însuşirea de către cuplul mamă- copilul, a deprinderilor de viaţă independentă; 
•Inspectorul / educatorul va aborda relaţiile cu copiii într-un mod nediscriminator, fără antipatii sau 
favoritism, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele 
şi prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului faţă de copiii 
instituţionalizaţi; 
•Asigură cuplului mamă- copilul protecţie şi asistenţă, în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor, 
conform legislaţiei în vigoare; 
•Sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din cadrul adăpostului despre orice tentativă sau 
situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului 
•Întocmeşte rapoarte lunare de activitate şi orice alte situaţii solicitate de şef; 
•Efectuează alte activităţi solicitate de şeful ierarhic, specifice postului, în limitele legii; 
•Răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post. 
 
Sfera relaţională:  
 - relaţiile ierarhice: se subordonează şefului Serviciului Interventii în Situaţii de Urgenţă; 
 - relaţii funcţionale: colaborează cu echipa pluridisciplinară a adăpostului, precum şi cu inspectorii de 
specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. sector 6, în vederea 
menţinerii unui schimb permanent de informaţii profesionale. 
 
Întocmit de: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de conducere: 
Data:  
Semnătura:  
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie: 
Data 
Semnătura:  
 
Vizat: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de conducere: 
Data: 
Semnătura: 


