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Program managerial 2023-2028 
Asistentul social este parte din echipă 

Împreună schimbăm percepţii! 

• Organizarea unei dezbateri
naţionale intitulate , ,Asistenţa
socială încotro?"cu participarea
principaleleor instituţii
reprezentative în domeniul
asistenţei sociale

• Acordare diplome/premii pentru
implicare socială cetăţenilor care
au sprijinit cazuri sociale

• Contribuţie la elaborarea de
documente legislative care să nu
permită angajarea persoanelor
necalificate pentru posturile de
asistent social;

• Participare la emisiuni radio-tv, în
care să fie promovată profesia de
asistent social; Povesti ale
asistenţilor sociali legate de
activitatea de asistenta sociala/
Asistenta sociala, cine sunt
asistenţii sociali;

• Crearea unei cont FB al
sucursalei CNASR Gorj

Anual, de regulă în luna 
martie 

Trimestrial 

Pe toată perioada 
mandatului 2023 - 2028 

Pe toată perioada 
mandatului 2023 -
2028 

Prezenţă fizică, 
asistenţi sociali, 
reprezentanţi instituţii 

Festivităţi de premiere 

Propuneri legislative 
transmise CNASR 

Prezenţa fizică a 
membrilor CNASR 
Gorj, în cadrul unor 
emisiuni radio-tv 

Minim o dezbatere 
pe an 

Minim 4 festivităţi 

2 propuneri 
legislative/mandat 

2 emisiuni radio
tv/an 
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nevoile I • 
identificate I 

Dezvoltarea • 
bazei I • 
materiale al 
CNASR Gorj 

Dezvoltăm o I •
reţea de 
sprijin 
pentru • 
profesionişti 

la nivel • 
judeţean I 

• 

tr 

Program managerial 2023-2028 
Asistentul social este parte din echipă 

Împreună schimbăm percepţii! 

Masă rotundă cu asistenţi sociali ai 
CNASR Gorj/alte judeţe. I Pe toată perioada 

mandatului 2023 - 2028 

Obţinerea unui sediu social al Anul 2023 
CNSAR Gorj 
Dezvoltarea unui Centru 
documentar în domeniul asistenţei I Pe toată perioada 
sociale mandatului 2023 - 2028 

Crearea unei baze de date cu 
profesioniştii de la nivel judeţean 15 septembrie 2023 
care pot veni în sprijinul asistenţilor 
sociali nou-angajaţi, în vederea 
facilitării accesului la informatii; 
Mentorat pentru asistenţii sociali 
debutanţi 

Crearea unei baze de date cu I Semestrial 
instituţii cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale la nivel 
judeţean/regional; 
Organizarea unor întâlniri de lucru, 15 septembrie 2023

cu frecvenţă semestrială, în scopul 
clarificării aspectelor problematice 

Implicare instituţii 
publice/ONG-uri 

Implicare autorităţi 
publice locale 

I Cărţi, reviste, studii de 
specialitate 

Mediul on-
line/document în 
format electronic 

I Întâlniri zoom 

Mediul on-
line/document în 
format electronic 

I 1 activitate /an

I 1 sediu social

I Minim 200 de titluri 

1 bază de date 
creată în sistem 
electronic 

I Minim 2 sesiuni

1 bază de date 
creată în sistem 
electronic 

cu care se confruntă asistenţii 

I I Masă rotundă/întâlnire I 2 întâlniri/ansociali în activitatea profesională. 
de lucru 
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