
   
 
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14  
„Servicii sociale și socio-profesionale la  nivelul comunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate"  

Proiect: APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL 

COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT SOCIAL CCSPC 

 

 

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: APROAPE DE FAMILIE 

– PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– 

COD SMIS 2014+: 129310, recrutează asistent social CCSPC (2 posturi) pentru derularea 

subactivității A.3.3. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a situatiilor de 

risc de separare de familie - Centrul de consiliere 

 

Atribuții generale: 

 

 Este responsabil de interventie si raspunde pentru dosarul cazului; 

 Realizeaza referirea catre alte servicii a beneficiarului/ solicitantului în cazul în care 
serviciile centrului nu corespund nevoilor solicitantului; 

 Coordoneaza evaluarea detaliata, elaboreaza si aduce la cunostinta beneficiarului 
raportul de evaluare detaliata în termen de cel mult 2 saptamâni de la admiterea 
beneficiarului, pentru cazurile de care este responsabil; 

 Propune spre avizare coordonatorului CCSPC raportul de evaluare detailata a cazului; 

 Stabileste data întâlnirii pentru elaborarea PPC si convoaca profesionistii care vor 
contribui la elaborare 

 Coordoneaza realizarea si redactarea planului personalizat de consiliere (PPC) 

 Informeaza, consulta si implica beneficiarul în procesul de elaborare, luare a deciziilor 
si implementarea planului personalizat de consiliere 

 Realizarea sarcinilor de lucru ce-i revin asistentului social în baza Standardelor Minime 
Obligatorii ale CCSPC stabilite prin Ordinul nr. 27/2019, pentru asigurarea serviciilor de 
informare, evaluare,interventii specifice, consiliere, educatie parentala, ale centrului 
conform legislatiei în vigoare în domeniul protectiei copilului. 

 Participa la elaborarea metodologiei de organizare si functionare a serviciilor oferite in 
cadrul Centrului pentru Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii 

 Urmareste si respecta cele stabilite în normele interne de funcþionare si metodologia 
de organizare si functionare al Centrului pentru Consiliere si Sprijin pentru Parinti si 
Copii 
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 Cunoaste si aplica legislaþia în domeniu si se informeaza permanent asupra modificarilor 
legislative 

 Participa la realizarea si distribuie materiale promotionale si de informare în ceea ce 
priveste misiunea centrului, serviciile oferite si modalitatea de acces la acestea 

 Contribuie la realizarea unor campanii de prevenire a separarii copilului de familia sa si 
de informare si sensibilizare privind problematica copilului si familiei în ansamblu 

 Realizeaza în echipa, analiza anuala privind nevoile familiilor din cadrul comunitaþii si 
utilizeaza în activitatea sa informaþiile si concluziile obtinute 

 Colaboreaza cu persoanele din reteaua de semnalare si sprijin a potentialilor beneficiari 

 Poate fi desemnat responsabil de caz. 

 

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile: 

 

Educație solicitata: Studii superioare, specializarea asistenta sociala; - 3 ani 

 

Experiență solicitata: Vechime generala specifica - 2 ani; 

 

- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al 
Asistentilor Sociali 

- Bune abilitati de utilizare a computerului 
- Cunoasterea legislatiei specifice in domeniul serviciilor sociale 
- Abilitati de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare 
- Capacitate de analiza si sinteza 
- Capacitate de lucru individual si în echipa 
- Abilitati dezvoltate de comunicare, relationare si adaptabilitate 

 

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul 

Covasna, precum si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti. 

 

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată. 

 

 

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt 

indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: office@sera.ro, până la data de 

27.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație asistent social CCSPC 

POCU/476/4/18/129310. 

mailto:office@sera.ro
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Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în 

anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, 

vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, 

carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.  

 

 

 

 

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link:  

http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-

lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-

din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html 

http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html
http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html
http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html

