
 
 CENTRUL „ACASA” 
 
 
 
 

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

 
 

Denumirea postului: Instructor  de educatie 
Nivelul postului: de executie   
Scopul principal al postului:  

• educația non-formalășiinformală a copilului; integrareasocială a copilului; 
• însușirea de cătrecopil a deprinderilor de viațaindependentă; 

siguranțașisecuritateacopiluluiînșiînafaracentrului; 

Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
• Studii de specialitate : studiimedii - absolvent a 12 clase (liceu), cu diplomă de bacalaureat; 

 Perfecţionări (specializări): cursuri de specialitate; 
Cunoştinte de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) : nu este cazul 

 
Abilități, aptitudini, competențe: 
 

• săcunoascăstadiile de dezvoltare a copiluluiși a personalitățiilui; 
• săcunoascășisăștiesăasigureprinpropriaactivitaterespectareadrepturilorcopilului; 
• săaibăcalități de bun organizatorși animator; 
• săștiesăasculteșisă se facăascultat; 
• săfolosească un limbajaccesibilcopilului; 
• săcreeze un climat de securitatefizicășiafectivă; 
• săaibăabilitățiempaticeși de comunicareșisăcontribuieîn mod semnificativ la 

dezvoltareaafectivă a copiilor; 
• sărealizeze un control pozitivasupracomportamentuluicopiilor, bazatpe respect, toleranta, 

acceptare, încurajareșisprijin; 
• săaibă un mod de adresarecivilizat, calm, amabil, adecvatgradului de maturizare al 

fiecăruicopil; 
• empatie: transpunereaeducatoruluipepozițiafiecăruicopilîn parte astfelîncâtsă se ajungă la 

anticipareaeventualelordificultăți; 
• spirit de observație; 
• toleranța, flexibilitate, răbdare, tact; 
• perseverență, capacitate crescută de relaționare, adaptabilitate; 
• echilibruemoțional; 
• spirit organizatoric; 
• discrețieși respect față de caracterulconfidențial al informațiilorșidatelor cu care vine 

încontact. 



Atribuțiigeneralecerevinangajatului: 
 

• respectăStandardeleMinimeObligatoriiprevăzuteîn Ord. 25/2019 înrelațiile cu copiiiși alt 
personal din centru;  

• participa la instruireateoreticășipractică; 
• participă la însușireașiaplicareamăsurilor de prim ajutor; 
• participă la cursuriprivindprotecțiacopiluluișipregătireaprofesională; 
• participă la ședințeleechipeipluridisciplinareșiședințele administrative din centru; 
• propunemăsuri de perfecționare a Programului de IntervențieSpecifică;  
• participă la rezolvareaoricăreisituațiideosebite din centru; 
• îndeplineștealtesarcini in limitacompetentelor. 

• Respectă normele legale în vigoare privind protecţia muncii şi regulile de prevenire şi 
stingerea incendiilor; 

• Respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii din 
centru; în relaţiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului; 

• Respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi 
Regulamentul Intern al C.P. ,,ACASA”; 

• Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea şefului C.P. ,,ACASA”, directorului 
general adjunct precum şi a directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi pune în 
aplicare modificările legislative ulterioare;  

• Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 
 

Atribțiispecificecerevinangajatului: 
 

• cunoaștemisiunea SRși are responsabilitatea de a informaoricepărintesaureprezentant legal 
al copiluluidespreobiectivelemisiunii SR; 

• cunoaștelocul SRîncadrulsistemului de serviciisocialeși are responsabilitatea de a 
informapărințiisaureprezentanțiilegaliaicopiluluidesprelocul SR însistemul de 
serviciisocialeșicelelalteservicii cu care SRrelaționează; 

• participă, căpersoană de referințăpentrucopilulaflatîncentru la realizareaprogramului 
special de acomodaredupăadmitereaacestuiaîn SR; 

• participă la elaborarea PIS-urilor (recreere-socializare, deprinderi de viațaindependentă) 
încolaborare cu psihologul din centruși/sau a altormembriiaiechipeipluridisciplinare; 

• participăîncadrulechipeipluridisciplinare la reevaluareacopilului cuocaziaieșiriiacestuia din 
SR; 

• oferăsprijinconcretșiîncurajeazăcopiiiîn a menținelegăturile cu părinții, cu familialărgităși 
cu altepersoaneimportantesauapropiatefață de ei; 

• informeazăpărinții cu privire la oriceaspecte legate de viațacopilului, de 
dezvoltareasafizicăși mental peparcursulșederiiîncentru; 

• participa la promovareaimaginiicentruluiîncomunitateșisprijinăcopiiiînparticiparealor la 
câtmaimulteactivitățiîncadrulcomunității; 

• participă la elaborareașirealizareaprogramelor de 
recreereșisocializareextrașcolareînșiînafaracentrului; 

• participă la însușirea de cătrecopiii din centru a deprinderilor de viațaindependentă; 
realizeazăactivități de educațieinformală; 

• însoțeșteșisupravegheazăcopiiipeperioadașederiiîncentru (servireamesei, activități 
educative șirecreativeîn club șiîncurteainterioară a centruluietc); 

• se ocupă de dezvoltareadeprinderilor de igienăpersonală a copiilor; 
• supraveghează, alături de personalul medical al centruluistarea de 

sănătateșibunăstareacopilului,semnalizeazăîncelmaiscurttimporice incident privitor la 
sănătateacopilului; supravegheazăcopiiipetimpulnopții; 



• referentul-educator vaabordarelațiile cu copiii din cadrulcentruluiîn mod nediscriminator, 
fărăantipatiisaufavoritisme, folosind un limbajșiformule de adresabilitateadecvate, 
respectândîntotalitatestandardeleșiprevederileLegii 272/2004, referitoare la 
comportamentulpersonaluluifață de copiiiinstituționalizați; 

• asigurăcopiilorprotecțieșiasistentăîncunoaștereașiexercitareadrepturilorlor conform 
legislațieiînvigoare; 

• sesizeazăconducerea/echipapluridisciplinara din centrudespreorice tentative sausituație de 
abuz, neglijaresauexploatare a copilului; 

• personaluleducativ din centrucunoașteprocedurileprin care primește, 
înregistreazășiparticipa la soluționareasesizărilorșireclamațiilor din 
parteacopiilorșipărințilorlor; 

• asigură, alături de tot personalul, realizareamăsurilorprivindsiguranțășisecuritateacopiilor 
din centru, conform StandardelorMinimeObligatoriișiMetodologiei 
deOrganizareșiFuncționare a SR; 

• îndeplineșteatribuțiile “ofițerului de serviciu” prevăzuteînRegulamentulcentrului. 
conformeazăoricăroraltordispoziții ale șefului de centruînlimitacompetentelorprofesionale 

• Acordăprimeleîngrijiriîncaz de boalăsau accident şisupravegheazătransportulbeneficiarilor 
la spital/ clinica; 

• Programează beneficiarii pentru efectuarea examenelor de specialitate indicate de medicul 
centrului şi îi însoţeşte în unităţile de specialitate, inclusiv la medicul de familie, atunci 
când este cazul; 

• Supraveghează distribuirea si servirea mesei, alimentarea şi hidratarea beneficiarilor şi 
respectarea regimului dietetic , daca este cazul; 

• Participa activla  efectuarea de către ingrijitori / educatori a toaletei locale şi generale a 
beneficiarilor; 

• Raspunde de ordinea şi curăţenia centrului; 
• Controlează şi ia măsuri în cazul în care vizitatorii aduc beneficiarilor alimente şi 

medicamente interzise sau băuturi alcoolice, semnalând aceste evenimente şi alte 
evenimente deosebite, în scris, şefului de centru; 

• Pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul 
beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natura;  

• Îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor; 
• Întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor 

ierarhici; 
• In perioada de primavara - toamna, înfuncție de condițiilemeteorologice, se preocupă de 

executareaunorlucrărispecificepentruamenajareacurțiișigrădiniiaferenteimobiluluicentrului, 
impreuna cu beneficiarii 

• Peperioadaiernii ,impreuna cu beneficiariicuratadrumurile de acces in centru de 
zapadasaupolei. 

• se conformeazăoricăroraltordispoziții ale șefului de 
centruînlimitacompetentelorprofesionale 
 

Atribuții GDPR 

• prelucreazădatele cu caracter personal in conformitate cu si in limitele de 
autorizarestabiliteprinprocedurile interne; 

• prelucreazădatele cu caracter personal in conformitate cu prevederileRegulamentului 
nr.679 din 27 aprilie 2016 privindprotecțiapersoanelorfizice in 
ceeacepriveșteprelucrareadatelor cu caracter personal siprivindliberacirculație a acestor 
date; 

• pastreazaconfidențialitateaasupradatelorpersonalepe care le prelucrează; 
• prelucreazădatele cu caracter personal numaipentruaducerea la Îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu; 
• respectamasuriletehnicesiorganizatoricestabilitepentrupastrareadatelor cu caracter personal 



impotrivadistrugeriiaccidentalesauilegale, pierderii, modificării, 
dezvăluiriisauaccesuluineautorizat; 

• aduce la cunoștințașefuluiierarhic, in celmaiscurttimpposibil, oricesituație de 
accesneautorizat la datelepersonalepe care le prelucrează. 

Atribuții ISO 
• respectaprevederileSistemului de Management implementat conform reglementarilor in 

vigoare - SR EN ISO 9001:2015; 
• se asigura ca cerințelebeneficiaruluisunt determinate sisatisfăcute in 

scopulcreșteriisatisfacțieiacestuia; 
• comunica RMC-uluioriceoportunitate de imbunatatire a proceselorsauoriceriscidentificat; 

comunicasuperiorilorierarhicioriceneconformitateidentificata. 
 
Sferarelaţională:  
Intern: 

a. Relaţiiierarhice: 
Subordonatfaţă de:  
-şefcentru; 
-Director generaladjunct ; 
-Director general; 
 
Superior pentru:  nu este cazul; 

b. Relaţiifuncţionale: cu serviciile din cadrul DGASPC Sector 6 
c. Relaţii de control: nu este cazul 
d. Relaţii de reprezentare: nu este cazul 

Extern: 
a. cu autorităţiileşiinstituţiilepublice: specific activităţiipe care o desfăşoară 
b. cu organizaţii internaţionale: nu este cazul 
c. cu persoane juridice private: nu este cazul 

 
Intocmit de: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de conducere:  
Data şi semnătura:  
 
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie: Instructor  de educatie 
Data şi semnătura:  
 
Vizat: 
Numele şi prenumele:  
Funţia de conducere:  
Data şisemnătura:  
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