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FIŞA POSTULUI 

 

I. Identificarea postului 

1. Numele şi prenumele titularului:  

2. Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL; 

Clasificare COR: 263501 

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. 

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) - 

III. Descrierea postului 

1. Scopul general al postului: 

 Asigurarea reintegrării familiale, şi socio-profesionale a beneficiarilor cu nevoi sociale sau 

speciale din asociație.  

2. Obiectivele postului: 

 Identificarea nevoilor asistaţilor şi evaluarea acestora; 
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 Planificarea şi realizarea de intervenţii specifice în vederea menţinerii/reluării legăturii cu 

familia de origine/lărgită a beneficiarului în scopul asigurării reintegrării familiale şi socio-

profesionale;  

3. Descrierea sarcinilor/atribuţiilor/activităţilor postului: 

 Conştientizează rolul său în echipa pluridisciplinară şi dezvoltă relaţii profesionale, de 

colaborare, pe orizontală şi pe verticală; 

 Se informează permanent, participă activ la întâlnirile de perfecţionare,  conferinţe, întâlniri 

de lucru (cu acordul conducerii). 

 Realizează evaluări bio-psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea şi definirea 

problemelor/nevoilor/dificultăţilor cu care se confruntă, efectuează anchete sociale, 

întocmeşte rapoarte şi referate pentru a fi prezentate conducerii AZPV sau la D.G.A.S.P.C,  

cu privire la situaţia rezidenţilor. 

 Participă la activităţile de terapie ocupaţională şi de socializare şi în echipă, la evaluarea 

deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarilor asociației; 

 Consiliază beneficiarul cu nevoi sociale sau speciale în toate activităţile necesare (ex. 

menţinerea/reluarea legăturii cu familia, obţinerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la 

unele servicii/instituţii, participarea la un curs de calificare, identificarea unui loc de muncă, 

etc.) 

 Participă activ la munca de echipă în vederea soluţionării cazurilor, colaborând în acest sens 

cu specialiştii din cadrul asociației, din cadrul D.G.A.S.P.C. sau din cadrul altor instituţii; 

 Îndrumă studenţii practicanţi/voluntarii care desfăşoară activitatea practică/voluntară în 

cadrul serviciului; 

 Realizează şi reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii  cu nevoi sociale sau 

speciale din asociație şi face demersuri pentru clarificarea situaţiei acestora; 

 Realizează consilierea personalului în legătură cu Planul Individual de Intervenţie (PII 

(programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual 

de integrare/reintegrare socială)) incluzând relaţia cu familia; 

 Aduce la cunoştinţa beneficiarului cu nevoi sociale sau speciale, în concordanţă cu nivelul lui 

de înţelegere, orice informaţie pertinentă, precum şi a modalităţilor  de aplicare propuse; 

 Identifică opinia rezidentului (reacţia psiho-afectivă, verbală, etc.) referitoare la informaţiile 

menţionate anterior şi furnizează acestuia, explicaţii referitoare la consecinţele eventuale ale 

punerii în aplicare a opiniei sale, precum şi a aplicării proiectului propus; 

 Răspunde  de viaţa beneficiarilor în intervalul programului de lucru; 

 Contribuie, prin activitatea pe care o desfăşoară, la integrarea în societate a persoanelor cu 

diverse probleme sociale şi acţionează în echipă pluridisciplinară pentru sprijinirea acestuia 

şi găsirea alternativelor de protecţie;  

 Acţionează în conformitate cu S.S.C.(indicatori de performanță) existente, asumându-şi 

rolurile corespunzătoare; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii asociației orice disfuncţii  întâlnite care pot aduce prejudicii 

sănătăţii rezidenţilor din asociație; 

 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea asociației, pe linie ierarhică, în 

limita competenţelor profesionale pe care le are. 

4. Descrierea responsabilităţilor postului: 
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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; 

 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: 10 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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