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MISIUNE 

 

Misiunea naţională a CNASR:  

“Colegiul Național al Asistenților Sociali reprezintă interesele profesiei de 

asistent social și acționează prin toate mijloacele conferite de lege pentru 

dezvoltarea acesteia și pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vieții sociale.” 

 

 

 

 

În acord cu misiunea naţională a CNASR echipa noastră vă propune:  

Misiunea Structurii Teritoriale Iaşi a CNASR: “Promovarea asistenţei sociale şi 

excelenţei în domeniul serviciilor sociale prin dezvoltarea profesionalismului 

asistenţilor sociali din Judeţul Iaşi.” 

 

 

 

 

 



VALORI  

Activitatea Colegiului Național al Asistenților Sociali se fundamentează pe 

următoarele valori:  

1. Transparență  

2. Consultare  

3. Performanță  

4. Profesionalism  

 

 

 Consider benefică structurarea teritorială a acestui colegiu. Existenţa şi 

funcţionarea structurilor teritoriale va permite consultarea reală şi efectivă a 

tuturor membrilor colegiului din Judeţul Iaşi asupra tuturor problemelor cu 

specific regional şi transparenţă în procesul decizional prin reprezentarea 

directă a asistenţilor sociali în toate dezbaterile ce vizează promovarea şi 

dezvoltarea profesiei de asistent social. 

Creşterea calităţii actului suportiv, preluarea şi procesarea informaţiilor 

din domeniul social, implică în primul rând un act de profesionalism. În viziunea 

noastră profesionalismul atrage în mod necesar performaţa  pe care ne 

propunem să o promovăm prin toate acţiunile structurii teritoriale Iaşi a CNAS. 

 



VIZIUNEA  echipei noastre: 

 Asistenţa socială reprezintă o profesie cheie în cadrul societăţii româneşti 

actuale. Dezvoltarea serviciilor sociale trebuie să depăşească stadiul “testării 

resurselor”, asistentul social constituindu-se într-un real agent al schimbării la 

nivel structural în cadrul comunităţii locale. 

Elementul central al viziunii noastre îl reprezintă consolidarea statutul şi 

prestigiul profesiei de asistent social. 

 

 

STADIUL ACTUAL   

În acest moment asistentul social este o persoană care desfăşoară 

activităţile profesionale cu dăruire şi implicare în principal datorită pasiunii pe 

care majoritatea colegilor o manifestă pentru această profesie. 

 

Din punct de vedere al statutului profesional, mulţi asistenţi sociali din 

judeţul Iaşi sunt îndreptăţiţi să considere că din practica profesiei de asistent 



social nu sunt în măsură să aibă venituri suficiente pentru un standard de viaţă 

corespunzător nivelului de pregătire profesionale, implicării şi dăruirii de care 

dau dovadă în activitatea profesională. 

Nivelul de referinţă a salariilor din domeniu social măsoară importanţa 

atribuită profesiei şi implicit prestigiul social al acesteia. Unul dintre cele mai 

importante roluri a CNAS trebuie să fie promovarea asistenţei sociale. Lipsa 

unei structurii teritoriale a CNAS în Judeţul Iaşi poate fi sesizată din caracterul 

sporadic al cursurilor de specializare acreditate CNAS în judeţ.   

Asistenţii sociali din Judeţul Iaşi, plini de entuziasm la momentul înscrierii 

în organism, treptat au fost copleşiţi de problematica activităţilor profesionale 

în care sunt implicaţi, resimţind acut nevoia unui sprijin moral şi profesional din 

partea corpului profesional.  

Considerăm ca misiune prioritară a structurii teritoriale CNAS oferirea 

acestui sprijin şi suport colegial prin dezvoltarea unor programe de promovare 

a asistenţei sociale şi a statutului asistentului social. 

 

 

 

 



DIRECŢIILE DE DEZVOLTARE A STRUCTURII TERITORIALE: 

 

1. Promovarea prestigiului profesional al asistentului social. Pentru 

îndeplinirea acestei direcţii este necesară o vizibilitate crescută a activităţii 

asistenţilor sociali şi mai ales a rezultatelor concrete şi pozitive a 

programelor în care asistenţii sociali sunt implicaţi.  

 O bună vizibilitate a asistentului social prin:  

- apariţii în mass-media; 

- organizarea de conferinţe; 

- workshopuri; 

- seminarii; 

- simpozioane, 

- elaborarea şi publicarea unor studii de specialitate cu privire la impactul 

asistentului social în comunitate; 

- organizarea unor campanii de advocacy cu privire la creşterea statutului 

profesional al asistentului sociali. 

 

 



2. Dezvoltarea profesională a asistenţilor sociali.  

 

Organizarea de cursuri în parteneriat cu universităţile care derulează 

programe de formare în asistenţă socială. 

- Cooptarea cadrelor didactice universitare în rândul membrilor CNAS 

structurii teritoriale Iaşi; 

- Cooperarea cu diverşi furnizori publici şi privaţi de programe de formare 

profesională şi perfecţionare în domeniul asistenţei sociale; 

- Publicarea unei reviste dedicate asistenţilor sociali; 

- Încurajarea de elaborare şi publicare a unor Ghiduri de Bună Practică şi 

Manuale destinate asistenţilor sociali şi studenţilor; 

- Promovarea rezultelor diverselor programe de asistenţă socială derulate 

în judeţul Iaşi, mai ales sub forma unor Modele de Bună Practică.   

 

 

 

 

 

 



 

3. Implicarea structurii teritoriale CNAS în viaţa comunităţii locale.  

 

CNAS se va implica în viaţa comunităţii locale prin identificarea 

problemelor sociale existente şi a poziţiei asistenţilor sociali faţă de 

problemele comunităţii locale. Vor fi iniţiate cercetări ample în parteneriat 

cu universităţile din Iaşi, cu O.N.G.-urile active în domeniul asistenţei 

sociale, precum şi cu instituţiile publice specializate. Se vor realiza 

parteneriate cu actorii locali în domeniul asistenţei sociale. Consituirea şi 

medierea unor reţele de dialog între toţi stakeholderii locali şi naţionali în 

domeniul asistenţei şi protecţiei sociale. Sprijinirea excelenţei în asistenţă 

socială prin premii anuale care să motiveze ridicarea standardelor de 

practică a asistenţilor sociali. Organizarea şi desfăşurarea Zilelor Asistenţei 

Sociale şi Galei Asistenţilor Sociali. 

 

 

 

 



4. Promovarea dezvoltării standardelor profesionale în asistenţa 

socială şi a eticii asistentului social.  

 

Structura teritorială CNAS Iaşi va înfiinţa grupuri de lucru pentru a oferi 

consultanţă şi supervizare asistenţilor sociali, mai ales celor debutanţi. 

CNAS va desfăşura activităţi de formare în domeniul eticii profesionale a 

asistentului social şi va oferi consultanţă în managementul etic al activităţii 

de asistenţă socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESAJ CĂTRE COLEGI  

Exprimarea directă a convingerilor, atât a profesioniştilor cât şi a 

asistaţilor, trebuie să fie nu doar un deziderat, ci primul pas în rezolvarea 

imparţială a situaţiilor ce provoacă dezechilibru preluat din sfera socială. 

Consider creşterea calităţii actului suportiv, preluarea şi procesarea 

informaţiilor din domeniu conduce la implicarea şi angrenarea tuturor 

factorilor locali. 

Invit pe toţi colegii asistenţi sociali din Judeţul Iaşi să participe la 

consolidarea statutului asistentului social.  

Pentru aceasta vom lucra împreună şi vom fi o echipă! 

 

 


