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FIŞA POSTULUI 

Nr.  ............................... 

 

 

Denumirea postului:Educator 

Nivelulpostului: de executie 

Cerinţespecifice: -disponibilitatepentrulucrulîn program flexibilşiprelungitînanumitecondiţii. 

Scopul principal al postului:  

 

• însuşirea de către copil a deprinderilor de viaţă independentă; 
•  siguranţa si securitatea copilului în centru  
• susținerea dzvoltării limbajului copilului. 
• acordareaîngrijirilornecesarecopilului 
• realizareaeducaţieispecializate a copilului 
• susţinereaintegrăriicopiluluiînviaţasocială 
• asigurareamenţineriirelaţiilor cu familiacopilului 
• menţinereaintegrităţiişisiguranţeibeneficiarilor 
• planificareaactivităţii 

 
 

Condiţiispecificeprivindocupareapostului: 

 



1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durată sau studii universitare cu diplomă 
de licență  

2. Perfecţionări: specializăriînactivităţi de centru de zi 

3. Cunoştinţeoperare/programarepe calculator (necesitateşinivel) - operare calculator- mediu 
(Microsoft Word, Excel) 

 

Abilităţi, aptitudini, competenţe: 

 

Să cunoască şi să ştie să asigure prin propria activitate respectarea drepturilor copilului; 

• Să aibă calităţi de bun organizator şi animator; 
• Să ştie să asculte şi să se facă ascultat; 
• Să folosească un limbaj accesibil copilului; 
• Să creeze un climat de securitate fizică si afectivă; 
• Să aibă abilităţi empatice si de comunicare şi să contribuie în mod semnificativ la 

dezvoltarea afectivă a copiilor; 
• Să realizeze un control pozitiv asupra comportamentului copiilor, bazat pe 

respect, toleranţă, acceptare, încurajare şi sprijin; 
• Să aibă un mod de adresare civilizat, calm, amabil, adecvat gradului de 

maturizare al fiecărui copil; 
• Să manifeste  spirit de observaţie, toleranţă, flexibilitate, răbdare, tact, 

perseverenţă, constanţă în relaţionare adaptabilitate, echilibru emoţional, spirit 
organizatoric, calm, amabilitate; 

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

Atribuţiigeneralecerevinangajatului:  

 

• Respectă în totalitate prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul 
personalului faţă de beneficiarii serviciilor centrului de zi, abordând relaţiile cu 
aceştia în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi 
formule de adresabilitate adecvate; 

• Respectă Declaraţia de confidenţialitate semnată în centru, privitoare la datele despre 
copii si activităţile din centru; 

• Respectanormele de protectiamunciisi de sanatatepotrivitreglementarilor in vigoare 
• RespectaRegulamentulde OrganizareInterioarășiCodul Etic stability pentrucentru; 
• RespectăRegulamentul de OrganizareșiFuncționare al DirecțeiGenerale de 

AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului sector 6 ; 
• Respectămetodologia de lucrustrategiacentrului din care face parte; 

 
 

Atribţiispecificecerevinangajatului :  



 

• Realizează evaluarea inițială, periodică și finală din punct de vedere educațional a 
copiilor repartizați; 

• Consiliază părinţii cu privire la orice aspecte legate de viaţă copilului, de dezvoltarea 
fizică şi mentală a acestora; 

• Implementează obiectivele educaționale stabilite în planul specializat de intervenție( 
PIS); 

• Informează părintele cu privire la aceste obiective educaționale și îl încurajează pe 
acesta să le dezvolte și în mediul familial 

• Participă la sedinţele echipei pluridisciplinare; 
• Participă, ca persoană de referinţă pentru fiecare copil repartizat, la realizarea 

programului special de acomodare dupa admiterea acestuia in centru; 
• Participă la elaborarea planuluipersonalizat de intervenție pentru fiecare copil din 

grupă care îi este reapartizat (nevoi educaţionale, recreere-socializare, deprinderi de 
viaţă independentă, ingrijire si promovare a bunastării etc.) ( PPI); 
 

• Organizeazăactivităţi de grup, înfuncţie de nevoilecopiilor, stimulândliberaexprimare 
a opiniei, contribuind la educareaspiritului de  echipă, la  promovareaîntrajutorării a 
comunicăriiîntrecopii; 
 

• Organizeazăşianimăactivităţile de timp liber: sportive, culturale, gospodăreşti, 
turistice, jocuri, etc. 

• Asigurășirăspunde de securitateacopiilorși le oferăcondițiioptimedezvoltăriifizice, 
psihiceșiafective; 

• Ajutăcopilulsădezvolterelaţiipozitive cu ceilalţi : cu părinţii, , cu personalul din 
instituţieşialţiprofesioniştiimplicațiînactivitățilecentrului 

• Încurajeazăcopiiisă-şiexprimeopiniile cu privire la toateaspectele care-i privesc 
• Respectă, îninteracţiunea cu copilul, valorile de bază ale uneirelaţiiumane de calitate: 

căldurăşiafecţiune, limiteclareşi bine precizate, disponibilitatea de a 
răspundeîntrebărilorcopilului, constructivă a comportamentuluiinacceptabil al 
copilului, respect, deschidereşicomunicare, recunoaştereacalităţilorşi a reuşitelor, 
confidenţialitateşiîncrederereciprocă; 

• Respectădemnitateacopiluluişifoloseşte formula de adresarepreferată de copil;  
• Cunoaşteparticularităţile de vârstă, de handicap, diferenţeleindividuale de 

conduităşiistoriculcopiilor de la grupăastfelîncâtsăpoatăstabili o comunicareşi o 
relaţionareadecvată cu aceştia;  

• Abordeazărelaţiile cu copiiisau cu grupul de copiiîn mod nediscriminator, 
fărăantipatiişifavoritisme; ştiesă observe, 
sărecunoascăşisăîncurajezetoateaspectelepozitive ale comportamentuluicopilului; să 
nu judecesausăetichetezecopilul; să fie capabilsănegociezeşisăofere recompense 
copilului; săştie cum săformeze la copilsimţulresponsabilităţii, de asumare a 
consecinţelorfaptelor sale; sătransmităcopiluluiprinmesajeverbaleşinonverbalecăeste 
permanent alături de el; să fie capabilsăstabileascălimiteînrelaţia cu copilulşi cum să 
le facăacceptate de cătreacesta 

• Participă la promovarea imaginii centrului în comunitate şi sprijină copiii în 
participarea lor la cât mai multe activităţi în cadrul comunităţii; 

• Sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din centru despre orice tentativă sau 
situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 

• Personalul educativ din centru cunoaşte procedurile de lucru prin care primeşte, 
înregistrează şi participă la soluţionarea sesizarilor şi reclamaţiilor din partea copiilor 
si părinţilor lor; 



• Participa la sedinteleperiodiceorganizate la nivelulserviciului ; 
• Personaluleducativdincentrucunoașteprocedurile de lucruprin care primește, 

înregistreazășiparticipă la 
soluționareasesizărilorșireclamațiilordinparteacopiilorșipărinților; 

• Îndeplineşteoricealteatribuţiisuplimentaredispuseexpres de şefulierarhic, 
înlimitelecompetenţeiprofesionale. 
 
 

AtribuțiiprivindrespectareaprevederilorSistemului de Management 

 

• RespectăprevederileSistemului de Management 
implementatconformreglementărilorînvigoare SR EN ISO 9001:2015; 

• Se asigurăcăcerințelebeneficiaruluisunt determinate 
șisatisfăcuteînscopulcreșteriisatisfacțieiacestuia; 

• Comunică RMC-uluioriceoportunitate de îmbunătățire a 
proceselorsauoriceriscidentificat; 

• Comunicăsuperiorilorierarhicioriceneconformitateidentificată. 
 
 

Atribuții GDPR 

 

• Prelucrezădatele cu caracter personal înconformitate cu șiînlimitele de 
autorizarestabiliteprinprocedurile interne; 

• Prelucreazădatele cu caracter personal înconformitate cu prevederileRegulamentului 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 
privindprotecțiapersoanelorfiziceînceeacepriveșteprelucrareadatelor cu caracter 
personal șiprivindliberacirculație a acestor date; 

• Păstreazăconfidențialitateaasupradatelorpersonalepe care le prelucrează; 
• prelucreazădatele cu caracter personal numaipentruaducerea la îndeplinire a 

atribuțiilor de serviciu; 
• Respectămăsuriletehniceșiorganizatoricestabilitepentrupăstrareadatelor cu caracter 

personal împotrivadistrugeriiaccidentalesauilegale, pierderii, modificării, 
dezvăluiriisauaccesuluineautorizat; 

• Aduce la cunoștințașefuluiierarhic, încelmaiscurttimpposibil, oricesituație de 
accesneautorizat la datelepersonalepe care le prelucrează;  
 
 
 

 
Sferarelaţională : 

-  relaţiileierarhice: subordonatfaţă de directorul general/ directorulexecutiv/ coordonatorul de 
centru 



- 
relaţiifuncţionaleRelaţiifuncţionalecucolegiidincadrulaceluiaşiserviciuşicucolegiidinalteservic
iidincadrul DGASPC sector 6. 

 

 

 

Intocmit de: 

Numeleşiprenumele:  

Funcţia de conducere: ȘefCentru 

Data şisemnătura: ………………………………................................................ 

 

 

Luat la cunoştiinţă de cătreocupantulpostului: 

Numeleşiprenumele:  

Funcţia de execuţie :  Educator  

Data şisemnătura……………………………………………………………... 

 

 

Vizat: 

Numeleşiprenumele:  

Funţia de conducere: Director Executiv 

Data şisemnătura: …………………………………………………………… 

 


