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Anexa Nr. 17: FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE 
ASISTENT SOCIAL 

(1)_ 
ANTET 
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 ............................ 
Specialitatea: ......................................... 
Denumirea postului: .............................. 
Decizia de numire: ................................ 
Încadrarea: ............................................ 
Cerinţe: 
- studii: 
..................................................................... 
- studii specifice postului ............................ 
- vechime .................................................... 
Relaţii profesionale: 
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare. 

(2)I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

1.1.Programarea activităţii de asistenţă socială: întocmeşte documentaţii specifice; revizuieşte documentaţii 
specifice; respectă codul deontologic al asistentului social. 
1.2.Organizarea activităţii: realizează evaluarea psihosocială în echipa de specialişti; stabileşte conţinutul 
activităţii de asistenţă socială; alege strategii de intervenţie specifice; monitorizează evoluţia beneficiarilor. 

2.REALIZAREA ACTIVITĂŢII 
2.1.Respectarea programului de lucru: respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine 
interioară. 

2.2.Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu: 
- rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu; 
- respectă termenul legal de soluţionare a cazurilor. 

2.3.Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri): 
- analizează legislaţia, metodologiile şi procedurilor specifice; 
- respectă standardele de calitate. 

2.4.Utilizarea logisticii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea: 
- utilizează echipamentul din dotare; 
- eficienţa în gestionarea resurselor alocate. 

3.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1.Alege modalităţile corecte de comunicare. 
3.2.Facilitează comunicarea formală intra şi interinstituţională, şcoală-familie, şcoală-comunitate şcolară-
comunitate socială. 
3.3.Monitorizarea situaţiilor conflictuale. 
3.4.Capacitate de a se integra şi de a lucra în echipă. 

4.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră şi personală. 
4.2.Participarea la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc. 
4.3.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 
UNITĂŢII ŞCOLARE 
5.1.Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, ofertei educaţionale şi a rezultatelor 
obţinute. 
5.2.Comunică eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socială. Dezvoltă alături 
5.3.de partenerii educaţionali proiecte educaţionale utile axei elev-şcoală-comunitate. 
5.4.Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ. 
Participă activ la elaborarea şi implementarea regulamentului intern şi a procedurilor specifice. 
5.5.Participarea la activităţile organizate de unitate privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de SSM în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. Realizează/participă programe/activităţi de implementare a normelor de SSM 
în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
5.6.Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor 
nesănătoase. Realizează/participă programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
comportamentelor nesănătoase. 

(3)II. ALTE ATRIBUŢII. 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, 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, 
(nume, semnătură, ştampilă) 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 
.............................. 

Data: .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


