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Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale “PRO VOCAŢIE” (CRFPS "PRO 
VOCAŢIE") din Bucureşti  

OFERTA 
         Cod NC: 5139.2.2  

 
LUCRATOR SOCIAL 
 
Nivel de: CALIFICARE 
Durata: 720 de ore.  
240 ore de teorie,  
480 ore de practică 
Aprox. 6 luni  
 
Lucratorul Social este asimilat specialiştilor în asistenţă socială, care iniţiază, facilitează, 
administrează, oferă asistenţă pentru implementarea unor programe de intervenţie şi asistenţă 
socială, servicii comunitare, oferă consultanţă de specialitate clienţilor pentru rezolvarea unor 
probleme personale.. 
 
Tematică: Programele cadru pentru fiecare ocupaţie sunt aprobate de către AJPIS. şi se pot 
adapta în funcţie de nevoile candidaţilor. 

 
Unităţi de competenţă specifice 
 
Modulul I. 
Planificarea generală a activităților  
1. Asigurarea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor. 
2. Planificarea activităţilor. 
3. Comunicarea cu beneficiarul. 
4. Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor. 
5. Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de 
urgenţă 
6. Respectarea drepturilor beneficiarilor 
 
Modulul II 
DERULAREA ACTIVITĂȚILOR  
7. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie. 
8. Identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar. 
9. Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar. 
10. Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală. 
11. Exersarea deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului. 
12. Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului. 
13.Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială 
Condițiile minime de acces: STUDII MEDII 

 
Documente necesare la înscriere: 
Cerere de înscriere adresată CRFPS Pro Vocaţie  
Copie după BI/CI  

http://www.provocatie.ro/
http://www.provocatie.ro/
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Copie după ultimul act de studiu  
copie după certificat de naştere  
copie după certificat de căsătorie/ divorţ (în cazul când există schimbare de nume) 
Curriculum vitae, format Europass (actualizat şi semnat); 

 
Pret: 500 lei/cursant 
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