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Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor”  este  pe Strada Branduselor, Nr. 68-70 Brasov, 

Romania - este colt cu Bulevardul Alexandru Vlahuta, in zona Green-Center - ITC. Biroul este 

situat la etajul 1 interfon 20. 

 
FIŞA POSTULUI 

 
Identificarea postului 

 
1. Numele şi prenumele titularului:  
2. Denumirea postului: REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE MUNCA INTRE ANGAJAT SI 

ANGAJATOR; 

Clasificare COR: 134401;  

3. Departamentul/locaţia:  
4. Nivelul postului: De execuţie 
      a)   conducere/coordonare: 

b) execuţie: specialist 
5. Relaţiile: 

a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat faţă de Președintele 
asociației;  

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală): colaborează cu întreg personalul asociației; 
c) Reprezentare (colaborare, consultanţă): reprezintă asociația la întâlnirile de 

perfecţionare şi colaborează  cu personalul din cadrul celorlalte instituţii similare. 
II. Specificaţiile postului 
1. Nivelul de studii: studii superioare de specialitate în asistenţă socială; 
2.Calificările/specializările necesare: în cadrul programelor de formare specializată şi 
perfecţionare în domeniul asistenţei sociale, în concordanţă cu categoria de beneficiari ai 
serviciilor sociale şi în concordanţă cu categoria de persoane cu care interacţionează pe 
parcursul activităţii (alţi profesionişti, părinţi, studenţi, voluntari, etc.), perfecţionări realizate în 
vederea menţinerii competenţei pe post. 
3. Competenţele postului:  

 Cunoaşte metodele şi tehnicile de intervenţie specifice şi legislaţia în domeniul  
protecției sociale; 

 Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă; 

 Adaptabilitate, flexibilitate, rezistenţă la stres, capacitatea de a rezolva probleme şi 
competenţă în asumarea responsabilităţii; 

 Capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm, responsabilitate, abilităţi 
de comunicare interpersonală, deschidere, receptivitate la nou; 

 Motivaţie puternică pentru munca cu persoane adulte cu sau fără anumite deficiențe; 

 Capacitate ridicată de adaptare la cerinţele postului şi interes pentru perfecţionare 
permanentă. 
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4. Experienţa de lucru necesară (Studii superioare in domeniu si experienta) - 
III. Descrierea postului 
1. Scopul general al postului: 
 Asigurarea reintegrării familiale, şi socio-profesionale a beneficiarilor cu nevoi sociale 
sau speciale din asociație.  
 
 
. Obiectivele postului: 

 SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE / SEF CENTRU 
 

3. Descrierea sarcinilor/atribuţiilor/activităţilor postului: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 
d)  colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile învederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f)  asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal; 
h)  desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i)  Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 
şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi 
în justiţie; 
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m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 
ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n)  numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 
experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
 
. Descrierea responsabilităţilor postului: 

a) Privind relaţiile interpersonale/comunicarea: 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul asociației precum şi 
cu părinţii asistaţilor cu nevoi sociale sau speciale şi colaboratorii din afara 
asociației; 

 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate colegilor/părinţilor în lucrul 
cu asistatul cu nevoi sociale sau speciale; 

 Colaborează activ cu personalul asociației în dezvoltarea şi menţinerea 
legăturilor familiale ale asistatului cu nevoi sociale sau speciale; 

b) Faţă de echipamentul din dotare: 

 Respectă normele de funcţionare şi utilizare prevăzute pentru echipamentele 
folosite; 

 Asigură menţinerea şi utilizarea în condiţii adecvate a obiectelor/bunurilor existente 
în asociație; 

 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 
defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;  

 Răspunde de dezvoltarea şi amenajarea cabinetului de asistenţă socială; 
c) Privind securitatea şi sănătatea muncii: 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 
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 Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările 
angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare 
sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane  care pot fi afectate de 
acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

d) Privind regulamentele/procedurile de lucru: 

 Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 
asociației, ROF, RI, Codul etic şi procedurile de lucru specifice; 

 Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu; 

 Respectă principiile care stau la baza activităţii asociației şi regulile deontologice; 
5. Condiţiile de lucru ale postului: 

a) Programul de lucru: 12 de ore pe lună;                                        
b) Condiţiile materiale (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă obligatorie, 

după caz): muncă de teren, deplasări ocazionate de specificul activităţilor derulate, 
delegaţii, schimburi de experienţă în interes de serviciu. 

6. Indicatori de performanţă (SSC): 

 Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor; 

 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente; 

 Gradul de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi reintegrare/integrare 
familială/socio-profesională; 

7. Perioada de evaluare a performanţelor: trimestrial        
 
 
 
 
 
 
Data:  
 
Am luat la cunoștință Ocupantul postului: 
 
Întocmit Responsabil Resurse Umane: 
 
Aprobat Președinte: 
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