
2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere

Specialiştii în asistenţă socială şi consiliere oferă îndrumare şi consiliere 

persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor 

ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale. Aceştia ajută clienţii să 

dezvolte abilităţi şi să aibă acces la resursele şi serviciile suport 

necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza şomajului, 

sărăciei, dizabilităţilor, dependenţei, comportamentului infracţional şi 

delicvent, problemelor conjugale şi de altă natură.

Competențe ESCO (RO)

aplică îngrijiri orientate spre persoană

respectă cerințele de sănătate și siguranță în domeniul asistenței sociale

aplică intervenția în criză

furnizează servicii sociale în diverse comunități culturale

evaluează impactul social al acțiunilor asupra utilizatorilor de servicii

organizează pachete de asistență sociale

prezintă legislația în mod transparent pentru utilizatorii de servicii sociale

contribuie la protecția persoanelor împotriva vătămărilor

revizuiește planurile serviciilor sociale

demonstrează leadership în cazurile de asistență socială

promovează interesele utilizatorilor de servicii sociale

realizează interviuri în domeniul serviciilor sociale

acceptă propria răspundere

aplică managementul de caz

cooperează la nivel interprofesional

aplică luarea deciziilor în domeniul asistenței sociale

protejează utilizatorii vulnerabili de servicii sociale

păstrează registre referitoare la activitatea cu utilizatorii de servicii

dezvoltă identitatea profesională în domeniul asistenței sociale

suportă stresul

aplică soluționarea problemelor în domeniul serviciilor sociale

previne probleme sociale

aplică standarde de calitate în domeniul serviciilor sociale

sensibilizează utilizatorii serviciilor sociale

aplică abordarea holistică în domeniul serviciilor sociale

face trimiteri pentru utilizatorii serviciilor sociale

îndeplinește standardele practicii în domeniul serviciilor sociale

promovează incluziunea
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aplică practici antiopresive

evaluează situația utilizatorilor de servicii sociale

promovează drepturile utilizatorilor de servicii

negociază cu utilizatorii serviciilor sociale

dezvoltă o relație de ajutorare cu utilizatorii de servicii sociale

evaluează dezvoltarea tinerilor

lucrează cu contravenienți

asigură executarea sentinței

menține relațiile cu furnizorii

facilitează accesul la servicii

sensibilizează indivizi, familii și grupuri

asistă familii în situații de criză

oferă sprijin copiilor traumatizați

furnizează îngrijiri la domiciliu

sprijină ajustarea persoanelor la dizabilități fizice

lucrează în echipe medicale multidisciplinare

oferă consiliere pentru sănătatea psihică

promovează sănătatea mintală

identifică probleme de sănătate mintală

efectuează intervenții în comunitate în domeniul asistenței sociale

sprijină utilizatorii serviciilor sociale în faza terminală

oferă consiliere pentru îngrijiri paleative

aplică standarde de calitate în serviciile pentru tineret

responsabilizează tineri

stabilește legături cu tinerii

identifică nevoile clienților

sprijină autonomia tinerilor

identifică nevoile de informare ale tinerilor

dezvoltă activități de educație nonformală

oferă consiliere pentru informarea tinerilor

se adresează tinerilor din diverse categorii

gestionează servicii de informare a tinerilor

identifică lacune în materie de competențe

gestionează o unitate de asistență socială

promovează nevoile utilizatorilor asistenței medicale

organizează servicii medicale la domiciliu pentru pacienți

oferă consiliere pentru întreprinderile sociale

asistă persoanele fără adăpost

supraveghează studenți care prestează servicii sociale

evaluează dependențele de droguri și de alcool ale clienților

informează cu privire la riscurile abuzului de substanțe și alcool

utilizează tehnici de evaluare clinică



abordează probleme legate de efectele abuzurilor

asistă clienții aflați în doliu

utilizează strategii pedagogice pentru creativitate

desfășoară activități educaționale

menține o relație fără implicare emoțională

răspunde la emoțiile extreme ale persoanelor

organizează prevenirea recăderilor

demonstrează inteligență emoțională

încurajează autoanaliza clienților consiliați

efectuează ședințe de terapie

oferă consiliere pacienților pentru probleme de familie

oferă sprijin victimelor tinere ale agresiunilor sexuale

facilitează procesul de vindecare după violență sexuală

utilizează stimulente motivaționale în consilierea privind dependența

oferă consiliere pentru sarcină

oferă consiliere pentru planificare familială

oferă consiliere cu privire la avort

abordează probleme legate de gen în consilierea privind planificarea 

familială


