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FIŞA POSTULUI 
Asistent social CJRAE /SEOSP 

An şcolar  2017-2018 

 
În temeiul Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul ......................, se încheie astăzi, .................., prezenta fişă a postului:  
 
Numele şi prenumele ..................................................  
Unitatea de învățământ: CJRAE – SEOSP Suceava 
Denumirea postului asistent social SEOSP  
Decizia de numire: ....................................................... 
Încadrarea: ..................................................................  
Cerinţe:  
- studii specifice postului : studii superioare 
- vechime: 
 
Relaţii profesionale:  
a. ierarhice de subordonare:  

- se subordonează directorului CJRAE.  
b. de colaborare:  

- cu personalul CJRAE Suceava 
- cu beneficiarii serviciilor oferite de CJRAE Suceava 

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII  

• Programarea activităţii de asistenţă socială: întocmeşte documentaţii specifice; revizuieşte 
documentaţii specifice; respectă codul deontologic al asistentului social.  

• Organizarea activităţii: stabileşte conţinutul activităţii de asistenţă socială; alege strategii de 
intervenţie specific. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII  
Respectarea programului de lucru:  

• respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară  
Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu:  

a. rezolvă în termen sarcinile de serviciu;  
b. respectă termenul legal de soluţionare a cazurilor.  

Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri)  
a. analizează legislaţia, metodologiile şi procedurile specifice;  
b. respectă standardele de calitate.  

Utilizarea logisticii SEOSP:  
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a. utilizează echipamentul din dotare;  
b. eficienţa în gestionarea resurselor alocate.  

Asistentul social din cadrul SEOSP este secretarul COSP. 
Preia documentele lizibile necesare obținerii certificatului de orientare școlară și profesională. 
Înregistrează cererea din dosar numai în condițiile în care sunt anexate toate documentele menționate: 

• cerere tip 
• acord informal 
• copii ale actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate); 
• copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; 
• copii ale documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este 

reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia 
copilului)(dacă e cazul); 

• ancheta socială de la SPAS/DGASPC; 
• fişa medicală sintetică de la medicul de familie; 
• certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate; 
• fişa de evaluare psihologică; 
• fişa psihopedagogică; 
• adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ; 
• copii ale certificatului de orientare şcolară/profesională vechi (dacă este cazul); 
• copii ale certificatului de handicap (dacă este cazul); 

Înaintează SEOSP dosarul complet, înregistrat, pentru a fi prelucrat în baza de date. 
Înaintează către COSP documentele primite de la SEOSP în vederea orientării școlare și profesionale a 
elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale. 
Transmite certificatele de orientare școlară și profesională în termen de 5 zile de la eliberarea acestora, 
beneficiarilor, conform unor proceduri de lucru, incluzând mijloacele de comunicare și limitarea 
deplasărilor familiei. 
Convoacă bilunar ședințele ordinare și ori de câte ori este necesar ședințele extraordinare. 
Convocarea ședințelor se face în scris/mail/telefon  cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței și 
cuprinde obligatoriu ordinea de zi a acesteia. 
Redactează procesul verbal de ședință COSP 
Întocmește pontajul lunar pentru membrii COSP. 
Întocmește proceduri formalizate specifice postului. 
 
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE  

• Alege modalităţile corecte de comunicare.  
• Facilitează comunicarea formală intra şi interinstituţională, şcoală-familie, şcoală-comunitate 

şcolară-comunitate socială.  
• Monitorizarea situaţiilor conflictuale.  
• Capacitate de a se integra şi de a lucra în echipă.  

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  

• Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră şi personală.  
• Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecţionare, etc.  
• Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/ abilităţilor/ competenţelor profesionale 

dobândite în programele de formare continuă/ perfecţionare.  
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5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 
IMAGINII INSTITUŢIEI  
• Promovarea în comunitate a activităţii CJRAE, a ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute.  
• Comunicarea eficientă cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socială.  
• Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul CJRAE. 

Participă activ la elaborarea şi implementarea regulamentului intern şi a procedurilor specifice.  
• Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor de SSM 

în domeniul situațiilor de urgență. Realizează/participă la programe/activități de implementare a 
normelor SSM în domeniul situațiilor de urgență.  

• Participarea la programe/ activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor 
nesănătoase. Realizează/ participă la programe/ activităţi de prevenire şi combatere a violenţei și 
comportamentelor nesănătoase.  
 

6. CONDUITA  PROFESIONALĂ   

6.1 Manifestarea atitudinii morale și civice ( limbaj, ținută, respect, comportament) 

• Relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 
corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială, 
interzicerea fraudei intelectuale și a plagiatului; 

• Orice salariat trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze imaginea 
profesională și/sau socială a oricărui alt membru al colectivului din cadrul unității, cu excepția 
situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de 
disciplină,etc.); 

6.2 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

• Cunoaște, înțelege și respectă în totalitate legile, reglementările și normele aplicabile domeniului 
asigurării calității în învățământ. Utilizează consecvent criteriile, standardele și indicatorii de 
performanță definiți de documentele oficiale cu privire la : capacitatea instituțională, eficacitatea 
educațională și managementul calității 

• Manifestă transparență maximă în ceea ce priveşte regulile, procedurile, cerințele profesionale, 
principiile de evaluare, etc. Poate oferi oricând motivații bazate pe informații consistente și corecte 
pentru opiniile exprimate și deciziile luate. Nu ascunde și nu denaturează cele constatate 

II. ALTE ATRIBUŢII  
În funcţie de nevoile specifice ale instituţiei, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini 
repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, 
de PSI şi ISU, în condiţiile legii. 
 
Răspunderea disciplinară:  
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 
diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.  
 
 

Director CJRAE,                                                                                  Asistent social, 
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