
 

 
Centrul Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă “Arlechino” 
 
                                                                                                                                 Aprob, 

                                                                                                            Director General                                         
             

FIŞA POSTULUI 
Nr.  ......................... 

 
Denumirea postului: psiholog 
Nivelul postului: de execuţie. 
Nivel studii: studii superioare de psihologie. 
 
Scopul principal al postului: - desfăşoară activităţi de evaluare şi consiliere psihologica a beneficiarilor 
C.P.E.R.U.”Arlechino”.   
Cerinţe specifice: - disponibilitate pentru lucrul în program flexibil şi prelungit în anumite condiţii. 
 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
- spirit organizatoric; 

- adaptabilitate la situaţiile noi şi complexe; 

- asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori; 

- angajare şi perseverenţă în acţiuni; 

- capacitate de autoperfecţionare şi de valorificare critică a experienţei altora; 

- creativitate şi spirit de iniţiativă; 

- capacitate de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse; 

- spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent; 

- discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact. 

Atribuţii generale ce revin angajatului:   
- respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. sector 6; 

- asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în desfăşurarea activităţilor din centru; 

   -    respectă şi asigură caracterul confidenţial al informaţiilor cu privire la activităţile specifice; 

- participă la întâlniri ale echipei pluridisciplinare; 

- apără şi respectă drepturile copiilor; 

-     respectă codul deontologic al profesiei; 

-     îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului; 

   -     respectă normele PSI şi participă la instruirea teoretică şi practică; 

   -     participă la asigurarea siguranţei şi securităţii copiilor în centru şi în afara centrului; 



-   păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de situaţia copiilor şi a activităţilor    desfăşurate; 

   -  va aborda relaţiile cu copiii institutionalizaţi în mod nedescriminator, fără antipatii sau favoritisme, 

folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate SMO şi prevederile legii 

272/2004 referitoare la comportamentul personalului faţă de copiii institutionalizaţi; 

   -    participă la activităţi şi cursuri de formare profesională continuă; 

   -    participă la şedinţele administrative din centru; 

   -    îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de şeful ierarhic superior; 

   -   respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 

   -   respectă Regulamentul Intern. 

 

  Atribuţii  specifice ce revin angajatului :  

- întocmeşte evaluarea psihologica iniţiala în 48 de ore de la dispunerea masurii de protectie, respectiv 

dispoziţia de plasament în regim de urgenţă; 

- întocmeşte programul personalizat de consiliere; 

- însoţeşte la TMB beneficiarii centrului în vederea audierii de către instanţa judecătorească; 

- îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului; 

- păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de situaţia copiilor şi a activităţilor desfăşurate în 

centru;  

- observaţiile făcute sunt consemnate în fişa individuală a copilului;  

- realizează examinarea psihologică a copiilor pe baza bateriilor de teste şi întocmeşte raportul de evaluare 

psihologică conform SMO în vigoare; 

- desfăşoară activitate de psihoterapie utilizând forme diferite ale acesteia (psihoterapie cognitiv-

comportamentală, psihoterapii umaniste, ludoterapie, terapie corporală, psihoterapie familială) în funcţie de 

caracteristicile de dezvoltare ale copiilor şi în urma evaluării psihologice ale acestora în conformitate cu 

pregătirea profesională;  

- contribuie împreună cu referenţii de specialitate/ educatorii şi asistenţii sociali,  personalul medical 

(echipa pluridisciplinară) la realizarea de proiecte personalizate de intervenţie pentru fiecare copil din centru 

şi urmăreşte în mod direct modul în care planurile de intervenţie sunt proiectate şi aplicate;    

- colaborează cu asistenţii sociali, personalul medical, referenţii de specialitate/educatori în vederea 

obţinerii unor informaţii relevante despre copii şi familiile acestora;  

- întocmeşte rapoarte de activitate şi raspunde altor solicitari ale şefului de centru;  

- participa la întâlnirile periodice organizate de şeful ierarhic;  

- efectuează orice alte activităţi profesionale solicitate de şeful ierarhic, în domeniul de competenţă;  

       - apără şi respectă drepturile copiilor aflaţi în centru, urmărind interesul superior al acestora. 

 



Sfera relaţională:  

- relaţiile ierarhice: subordonat faţă de şef centru, director executiv, director general. 

- relaţii funcţionale: - colaborează cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului sector 6, referenţi, psihologi, cadre medicale; 

 

 

 
Întocmit de: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de conducere: Şef Centru 
Data şi semnătura: ……………………… 
 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele: 
Funcţia de execuţie : Psiholog 
Data şi semnătura………………… 
 
 
Vizat: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de conducere: Director executiv 
Data şi semnătura: ……………… 
 
 
 
 


