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ATRIBUȚII ASISTENT SOCIAL 

Proiect „CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU 

COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE” 

     Nr. ____________ 

 

 
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL 

• Denumirea postului: asistent social  (studii superioare în asistență socială) 

• Cod COR: 263501 asistent social   

• Nivelul postului: execuție, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI) 

• Scopul principal al postului:  

• Asistă persoanele aflate în nevoie și a comunității, implicându-se în identificarea, 

înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor, în cadrul  echipei comunitare 

integrate, pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor şi crearea unui proces 

sustenabil de ieşire din starea de sărăcie şi integrare socială şi economică; 

• Asigură managementul de caz în cadrul serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 

sărăciei. 

   CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI2:  

• Experiență specifică în domeniul postului: minim 2 ani 

•     Durata muncii: 29 de luni 

•     Locul de desfășurare a activității: comunitățile locale selectate din județ  

•     Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în 

asistență socială. 

• Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): MS Office, Excel, 

Word, Power Point  - utilizator independent   

• Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  

− competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare; 

− abilități de lucru individual și în echipă; 

− moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; 

− perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau 

 
1 Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul instituţiei publice şi se va 
ştampila în mod obligatoriu; 
2 Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei publice pentru 
ocuparea postului; 
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neprevăzute; 

− atenție la detalii; 

− atitudine pozitivă, motivatoare; 

− abilități de analiză și sinteză; 

− competențe TIC în asistență socială. 

• Limbi străine solicitate: engleză A2 Utilizator elementar nivel 2 (înțelegere, vorbire, scriere) 

ATRIBUȚIILE POSTULUI3: 

− realizează diagnoza socială la nivelul persoanei, grupului și comunității și elaborează programul 

de acțiuni comunitare privind combaterea sărăciei și excluziunii sociale; 

− realizează evaluarea riscurilor de excluziune socială, în primul rând a celor care necesită 

intervenție de urgență;  

− realizează evaluarea inițială și elaborează planul inițial de intervenție; 

− contactează și colaborează cu asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, 

consilierul/mediatorul școlar pentru evaluarea nevoilor specifice și pentru coordonarea 

suportului oferit de fiecare în parte;  

− identifică și accesează bănci de resurse pentru nevoile materiale ale familiei (îmbrăcăminte, 

încălțăminte, rechizite, etc.) sau bănci de alimente; 

− planifică și monitorizează implementarea activităților din diferite arii de intervenție, dar și 

armonizarea acestor intervenții și impactul sau schimbările care apar în urma intervențiilor;  

− participă la/solicită realizarea evaluării complexe; 

− revizuiește planul inițial de intervenție, în urma rezultatelor evaluării complexe; 

− elaborează, în colaborare cu membri ECI planurile individualizate de servicii comunitare 

integrate; 

− implementează/participă la implementarea planurilor individualizate, monitorizează și 

evaluează implementarea acestora și le revizuiește; 

− comunică rezultatele implementării planului de către toți specialiștii din domeniul furnizării 

serviciilor comunitare integrate, publice și private, din ariile de suport menționate în planul de 

intervenție; 

− pregătește și susține persoanele care trăiesc în sărăcie în vederea contactării serviciilor de 

ocupare; totodată, identifică și accesează resursele necesare pentru transport și participarea la 

activitățile de pregătire organizate de către consilierii pe domeniul ocupării din cadrul 

agențiilor județene de ocupare a forței de muncă; 

− corelează resursele și suportul necesar legat de planificarea activităților de familie și corelarea 

acestora cu viața profesională, resursele materiale, suportul din partea rețelelor comunitare, 

dezvoltarea competențelor sociale și relaționarea cu grupurile de suport în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de locuit, eliberării documentelor de identitate, accesul la mijloace de 

transport, etc. 

− după caz, asigură coordonarea personalului cu studii medii din domeniul asistenței sociale 
(tehnician în asistență socială, lucrător social, etc.). 

 
3   Se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute în cererea de finanțare, conform condiţiilor prevăzute de lege pentru ocuparea 

postului 
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− participă la alte tipuri de intervenții din domeniul asistenței sociale sau care țin de 

responsabilitățile asistentului social pentru eliminarea cauzelor care generează și mențin starea 

de sărăcie și excluziune socială; 

− participă la activități de informare și comunicare organizate în cadrul proiectului și la cursuri 

de instruire pentru dezvoltarea competențelor necesare furnizării serviciilor comunitare 

integrate, în completarea competențelor profesionale de bază;   

− participă la întâlniri periodice (lunare/trimestriale) de instruire și supervizare a membrilor 

echipei comunitare;  

− participă la întâlnirile săptămânale ale echipei comunitare integrate pentru analiza cazurilor 

aflate în asistență, a resurselor necesare, a eficienței instrumentelor și abordării procedurilor 

de lucru; 

− participă la elaborarea raportului săptămânal pentru fiecare întâlnire a echipei comunitare 

integrate privind managementul de caz, privind problemele întâlnite pe parcursul 

implementării; 

− testează, pilotează și participă la revizuirea metodologiilor și instrumentelor de furnizare 

integrată a serviciilor comunitare;  

− asigură aplicarea mecanismului operațional de colaborare interinstituțională și de coordonare a  

serviciilor comunitare integrate; 

− întocmește raportul lunar de activitate, conform prevederilor stabilite în contractul de 

subvenționare, pe perioada implementării proiectului; 

− participă la schimburi de experiență și întâlniri locale și regionale între lucrătorii comunitari, 

diverși profesioniști, membri ai structurilor comunitare consultative, reprezentanți ai 

primăriilor și cu coordonatorii din cadrul din cadrul unităților județene de suport și supervizare 

(DGASPC, DSP, CJRAE) etc; 

− facilitează diseminarea informațiilor cu privire la proiect și a instrumentelor elaborate în cadrul 

proiectului la nivelul DGASPC/AJPIS/CJRAE/DSP și a rezultatelor aplicării acestora; 

− comunică cu reprezentanții autorităților administrației publice locale pentru a se asigura de 

sustenabilitatea activităților din proiect, prin participarea la identificarea unor oportunități de 

finanțare nerambursabilă și scrierea de proiecte la nivel local; 

− pregătește și depune dosarul pentru acreditarea SPAS; 

− pregătește și depune dosarul pentru licențierea Serviciului de Asistență Comunitară (SAC); 

− inițiază și elaborează propuneri de protocoale de colaborare pentru combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale; 

− elaborează proiectul de program de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale; 

− elaborează documente resursă/de suport și le publică pe site-ul SPAS/etc. și/sau DGASPC 

pentru comunitate, în vederea combaterii sărăciei și excluziunii sociale. 

• Alte atribuții (specifice managementului de caz): 

− elaborează planul iniţial de intervenţie pe baza evaluării iniţiale exhaustive/complete a nevoilor 

(locuire, ocupare, educaţie, sănătate etc.), a riscurilor de excluziune socială pentru persoanele 

vulnerabile; 

− coordonează şi integrează toate activităţile destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi 

gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau 
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diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie; 

− solicită realizarea/participarea la realizarea evaluării complexe; 

− contactează și colaborează cu asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, 

consilierul/mediatorului şcolar, dar şi cu alți specialişti din domeniul furnizării serviciilor 

publice şi private din ariile de suport pentru evaluarea nevoilor în domeniile: ocupare, sănătate, 

educaţie, locuire, eliberarea documentelor de identitate; 

− stabilește strategia de intervenţie în echipa comunitară integrată şi pregătirea planului de 

intervenţie pentru priorităţile selectate; 

− revizuiește planul de intervenţie; 

− contactează serviciile şi instituţiile cu responsabilităţi în furnizarea serviciilor publice de interes 

general; 

− evaluează impactul intervenţiei şi stabilește următoarele priorităţi asupra cărora să se intervină 

pentru eliminarea totală a cauzelor care menţin starea de sărăcie şi asigurarea sustenabilităţii 

intervenţiei. 

• Procentele de timp alocate fiecărei categorii de activități: 

− cel puțin 70% din norma de lucru a asistentului social va fi alocată activităților centrate pe 

beneficiar (identificare, evaluare nevoi, informare, referire, monitorizare, consiliere, sprijin si 

acompaniere); 

− cel puțin 15% din norma de lucru a asistentului social se va aloca pentru activități centrate pe 

dezvoltarea capacității unității/autorităților locale/SPAS, prin participarea la activități de 

formare și dezvoltare profesională, consolidare structuri comunitare consultative, cooperare 

locală intersectorială, raportare etc. 

• Obiective de performanță individuală: 

− Realizarea unei activități cu impact pozitiv asupra persoanelor beneficiare și comunității; 

− Îndeplinirea cu succes în cadrul ECI a atribuțiilor descrise anterior; 

− Respectarea principiilor de etică și standardelor de calitate în atribuțiile sale, inclusiv cele 

referitoare la managementul de caz în SCI, pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale; 

− Dezvoltarea și menținerea performanțelor profesionale; 

− Absolvirea cu succes a programelor de instruire/formare profesională desfășurate în cadrul 

proiectului; 

− Menținerea entuziasmului de a profesa prin respectarea constantă a standardelor de calitate și 

prin supervizarea profesională. 

• Criterii de evaluare a realizării obiectivelor de performanță individuală: 

− Capacitate de implementare, în realizarea atribuțiilor, a principiilor și standardelor de calitate, 

a legislației în vigoare, a instrumentelor și procedurilor elaborate în cadrul proiectului și a 

modelelor de intervenție validate științific; 

− Determinare și spirit de inițiativă în îndeplinirea atribuțiilor menționate anterior; 

− Atenție și perseverență în îndeplinirea atribuțiilor și atingerea rezultatelor previzionate; 

− Capacitate de a învăța din experiență și a identifica soluții creative; 

− Empatie, inteligență emoțională; 

− Capacitate de a face față unor situații solicitante și conflictuale; 

− Integritate profesională; 
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− Capacitate de a respecta etica profesională în orice situație. 

• Indicatori de performanță: 

− Numărul de persoane care au beneficiat de serviciile oferite de echipele integrate, atât la nivel 

sectorial (social, educational, medical) cât și la nivel integrat, având ca punct de referință 

evaluarea efectuată la începutul intervenției; 

− Numărul beneficiarilor care și-au atins obiectivele stabilite în planul de intervenție; 

− Numărul persoanelor a căror situație s-a îmbunătățit la 6 luni de la primirea sprijinului prin 

intermediul SAC, având ca punct de referință evaluarea efectuată la începutul intervenției; 

− Numărul de planuri de intervenție elaborate; 

− Numărul de persoane care beneficiază de SCICSES și de resursele oferite prin acest serviciu; 

− Numărul de persoane direcționate către persoana de contact din cadrul AJOFM/ALOFM. 

   SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI 

1. Sfera relaţională internă: 

      a) Relaţii ierarhice: 

− Subordonat faţă de: Primar și Unitatea Județeană de Suport și Supervizare (UJSS) 

− Superior pentru: nu este cazul 

      b) Relaţii funcţionale: 

− cu membrii echipei comunitare integrate (ECI) din care face parte;  

− cu alți colaboratori din cadrul mecanismului de colaborare interinstituțională, 

− cu managerul de proiect. 

2. Sfera relaţională externă: 

− cu persoanele din comunitatea locală/comunitățile locale pe care le deservește; 

− cu autorităţi şi instituţii publice; 

− cu persoane juridice private: furnizori de servicii sociale, organizaţii neguvernamentale, 

angajatori, etc.  

3. Limite de competenţă4: 

− Deciziile pot fi luate cu aprobarea prealabilă a conducătorului instituției  

− Asigură consultanţă/consiliere verbal și în scris, cu respectarea prevederilor legale. 

4. Supervizare/raportare: 

− Supervizorul tehnic/coordonatorul metodologic din partea proiectului este expertul județean 

servicii sociale din cadrul UJSS/DGASPC; 

− Raportarea activităților se face în scris, lunar, prin intermediul unui raport lunar de activitate 

(raportul lunar constituie document în baza căruia se face plata lunară); 

− Rapoartele lunare sunt avizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP). 

 

 

 

  

 
4 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
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Avizat manager de proiect: 

Numele şi prenumele:  

Semnătură: 

Data:         
          

   Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 

Numele şi prenumele:  

Semnătura: 

Data:        

 


