
   
 
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14  
„Servicii sociale și socio-profesionale la  nivelul comunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate"  

Proiect: APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL 

COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PSIHOLOG CCSPC 

 

 

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: APROAPE DE FAMILIE 

– PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– 

COD SMIS 2014+: 129310, recrutează psiholog CCSPC (1 post) pentru derularea subactivității 

A.3.3. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a situatiilor de risc de separare 

de familie - Centrul de consiliere 

 

Atribuții generale: 

 

 Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, 
interpreteaza datele obtinute si elaboreaza recomandarile pe care le considera 
necesare. 

 Stabileste etapele recuperarii psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentru 
recuperarea beneficiarilor. 

 Stabileste psihodiagnosticul beneficiarilor si realizeaza examinarile si evaluarile 
psihologice ale beneficiarilor. 

 Colaboreaza cu ceilalti specialisti din proiect pentru a stabili si a aplica planul de masuri 
de recuperare individual pentru fiecare beneficiar. 

 Stabileste programul saptamanal/lunar de interventie (de socializare si integrare sociala 
si de activitati educationale). 

 Stabileste, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si 
programele de instruire a beneficiarilor. 

 Investigheaza si recomanda caile de solutionare ale problemelor psihologice ale 
beneficiarilor. 

 Asigura consilierea de specialitate a persoanelor din grupul tinta. 

 Organizeaza sesiuni individuale de consiliere – evaluare completa (cognitiv, social, 
afectiv) urmate de elaborarea unui plan de interventie; 

 Organizeaza grupuri de lucru – realizate in urma evaluarilor, componenta acestor grupuri 
fiind realizata in functie de problema predominanta (cognitiv, social, afectiv). 
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 Organizeaza grupuri de lucru cu teme precum: cresterea stimei de sine, stimularea 
creativitatii,stimularea empatiei, perseverenta, oportunitati de dezvoltare, motivatia 
intrinseca, aprecierea. 

 Va incerca identificarea opiniei persoanelor din grupul tinta (reactia psiho-afectiva, 
verbala, etc.) referitoare la informatiile mentionate anterior si se vor furniza acestora, 
explicatii referitoare la consecintele eventuale ale punerii în aplicare a opiniilor 
personale, precum si a aplicarii masurilor propuse. 

 Ofera servicii de logopedie copiilor beneficiari ai grupului tinta, in cadrul CCSPC. 
 

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile: 

 

Educație solicitata: Studii superioare de lunga durata, specializare psihologie - 4 ani 

 

Experiență solicitata: Evaluare / consiliere psihologica - 2 ani 

 

- Inregistrarea in Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practica 
- Aviz de exercitare a profesiei de psiholog eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania 
- Bune abilitati de utilizare a computerului 
- Cunoasterea legislatiei specifice in domeniul psihologiei 
- Abilitaþi de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare 
- Capacitate de analiza si sinteza 
- Capacitate de lucru individual si în echipa 
- Abilitati dezvoltate de comunicare, relaþionare si adaptabilitate 

 

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul 

Covasna, precum si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti. 

 

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată. 

 

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt 

indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: office@sera.ro, până la data de 

27.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație psiholog CCSPC 

POCU/476/4/18/129310. 

 

 

mailto:office@sera.ro
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Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în 

anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, 

vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, 

carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.  

 

 

 

 

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link:  

http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-

lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-

din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html 

http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html
http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html
http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presa-lansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilor-din-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html

