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        Ofertă, 
 

 Prin prezenta, Sc School Consulting Srl, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul 

Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Nationale, prin Autoritatea Naţională pentru 

Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Lucrator  Social, cod C.O.R 

5139.2.2. 

 De la înfiinţarea companiei în anul 2010 Sc School Consulting Srl  a obţinut acreditări ca furnizor de 

formare profesională în 13 ocupaţii şi în 3 calificări după cum urmează: 

Perfecţionare:  

 Formator 

 Mentor 

 Metodist 

 Manager Proiect 

 Evaluator de Competenţe Profesionale 

 Comnunicare in Limba Engleza 

Specializare: 

 Inpector/ Referent Resurse Umane 

 Florar Decorator 

 Administrator Imobile 

 Expert Achizitii Publice – in curs de autorizare 

 Bibliotecar – in curs de autorizare 

 Secretar Scoala – in curs de autorizare 

 Specialist in Managementul Deseurilor 

Calificare: 

 Lucrător în Comerţ 

 Agent de Securitate 

 Lucrator Social 

Furnizor de formare profesională autorizat   
de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei, Ministerul Educaţiei Nationale, 
prin Autoritatea Naţională pentru Calificări 
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Descrierea Ocupaţiei 

Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare 

(Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidenţiale pentru copii/ copii cu 

dizabilităţi, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulţi).  

 Lucrătorul social intervine şi la nivelul comunităţilor având un rol activ în identificarea cauzelor  

de risc la nivel comunitar şi a situaţiilor de risc la nivel individual.  Lucrătorul social este angajat în cadrul 

serviciilor publice cât şi în cele private.  

 Lucrătorul social este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susţinere  

specializată pentru copilul/adultul aflat în situaţie de risc în comunitate sau aflat în situaţie de separare de 

familia sa şi pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială.  

 Lucrătorul social este atât membru al unei echipe (disciplinară, pluridisciplinară şi interdisciplinară) 

care deserveşte funcţionarea unei instituţii cât şi membru al unui serviciu de intervenţie la nivel comunitar. De 

aceea, lucratorul social intervine atât în cadrul instituţional , cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu 

diverse servicii specializate.  Principalele activităţi pe care trebuie să le desfăşoare lucrătorul social sunt: 

desfaşurarea activităţilor prevăzute în planul de intervenţie, identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi 

identificarea situaţiilor de risc pentru beneficiar, susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a 

gradului de autonomie personală, susţinerea exersării deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului, 

susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale acestuia şi susţinerea  

lui în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială . 

 Durata cursului  de calificare Lucrator Social cod C.O.R  5139.2.2, este de 720 de ore, respectiv 240 

de ore de teorie şi 480 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu 

participanţii înscrişi la programul de formare profesională. 

Unităţile de competenţă abordate în cadrul programului de formare - conform S.O. - şi care sunt 

incluse în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de calificare acordat: 

Unităţile de competenţe cheie: 
Comunicare în limba  romana;  

Competenţe informatice;  

Competenţe sociale şi civice. 

 

Unităţile de competenţe generale: 

Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor; 

Planificarea activităţilor;  

Comunicarea cu beneficiari; 

Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor; 

Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
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Respectarea drepturilor beneficiarilor.  

  Unităţile de competenţe specifice:  

Desfaşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie; 

Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii; 

Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar; 

Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală; 

Exersarea deprinderilor de viaţă independentă; 

Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului;+- 

Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială. 

Ocupaţia de lucrator social presupune o excelentă stare de sănătate, condiţie fizică, rezistenţă la  

stres şi la efort susţinut.  

Nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării.  

Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire 

constituit din două probe si anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea 

unui portofoliu. 

Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de  

muncă. 

 Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 800 Ron. 

Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel 

naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul 

cursului. 

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, 

Primiţi expresia consideraţiei noastre, 

Ing. Paşca Alexandru Iulian 

Director General 


