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Dragi colegi, 
 
 
Anul 2015  a fost cu siguranță  anul 
de vârf al manifestării asistenților 
sociali în spațiul public. 
Comunitatea noastră a dat dovadă, 
mai mult ca oricând, de solidaritate 
în fața unui ideal comun: 
promovarea și valorizarea profesiei 
de asistent social! Împreună am 
făcut un pas important în 
respectarea profesiei! 
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Intervențiile în mass-media și întâlnirile organizate de Colegiul Național al 
Asistenților Sociali pentru a dezbate statutul actual al profesiei, și în mod 
particular, lipsa salarizării adecvate a asistenților sociali, au avut ecourile 
dorite. La aceste întalniri au participat reprezentanți ai guvernului, ai 
administratiei publice centrale și locale, ai clasei politice, ai mediului 
universitar, ai societății civile și ai sindicatelor, susținand demersurile 
noastre!  
 
Prin cele două studii realizate în cursul acestui an, Profilul asistenților sociali 
din România și Asistență socială fără asistenți sociali?, CNASR a făcut 
dovada științifică a valorii adăugate pe care asistentul social o aduce în 
cadrul societății. Am demonstrat că intervenția asistentului social are la bază 
cunoștințe și competențe specifice care nu pot fi substituite prin angajarea 
altor specialiști.  
 
Asistența socială presupune excelență în relațiile umane iar acest lucru ne-a 
motivat ca și în cadrul celei de-a doua ediții a Galei Naționale a Excelenței în 
Asistență Socială să recunoaștem public realizările colegilor noștri, care cel 
mai adesea sunt ascunse în sutele de dosare instrumentate. Și pentru că 
apreciem eforturile susținute ale colegilor în drumul spre excelență, vom 
continua tradiția Galei mult timp de aici înainte. 
 
De asemenea, am consolidat relația cu organismele internaționale cu 
autoritate în domeniu susținând eforturile comunității internaționale a 
asistenților sociali de a găsi rezolvare la problemele sociale actuale care 
încalcă demnitatea și drepturile umane fundamentale. 
 
Comunitatea asistenților sociali a fost unită în eforturile de recâștigare a 
statutului profesiei și a dovedit în fața clasei politice românești și a întregii 
societăți civile că asistența socială contează! Îmi doresc ca și în anul ce va 
urma, asistența socială să fie o prioritate în sfera publică și, împreună, să 
recâștigăm valoarea și demnitatea profesională. 

Doru Buzducea 

 



Conform Regulamentului de Organizare si Functionare al CNASR publicat in 

Mof. al Romaniei nr.265/23.IV.2012 si al calendarului afisat pe site-ul cnasr – 

www.cnasr.ro, Biroul Executiv al CNASR s-a intrunit in 12 sedinte lunare in 

cadrul carora a vizat: 

- aprobarea inregistrarii în Registrul Național al Asistenților Sociali din Roma-

nia și elibererarea avizelor de exercitare a profesiei de asistent social sau 

a atestatelor de liberă practică în asistența socială. 

Grafic 1 - Asistenti sociali inregistrati in anul 2015 - repartizare judete 
 

-  in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, la propunerea Comisiei de avi-

zare și atestare profesională a CNASR, Biroul Executiv a aprobat înregis-

trarea în Registrul Național al Asistenților Sociali din România pentru 685 

de persoane (a se vedea  Graficul 1 - Repartizarea înregistrărilor noi pe 

județe și Graficul 2 - Împărțirea numerică pe trepte de competență și sexe). 

- de asemenea au fost aprobate 340 de solicitări privind obținerea unei trepte 

de competență profesională superioară cele deținute în Registrul Național 

al Asistenților Sociali din România. 
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Biroul Executiv  



Grafic 2 -  Impartire numerica pe trepte de compenta si sexe  

   

La data de 31 decembrie 2015 în Registrul Național al Asistenților Sociali 

din Romania erau înregistrați 5795 asistenți sociali.  

Din seria activitatilor curente: 

  

 respingerea unui număr de 8 cereri privind înregistrarea în Registrul 

Național al Asistenților Sociali din România, ca urmare a neîndeplinirii 

condițiilor prevăzute de Legea 466/2004 privind statutul asistentului so-

cial. 

 aprobarea înregistrării formelor independente de exercitare a profesiei în 

RNASR și eliberarea certificatelor de înregistrare a formelor 

independente de exercitare a profesiei de asistent social la propunerea 

Comisiei de avizare și atestare profesională pentru 5 forme 

independente. 

 aprobarea cererilor vizând suspendarea activității formei independente 

de exercitare a profesiei de asistent social sau suspendarea calității de 

membru al  Colegiului; 

 aprobarea cererile vizând înregistrarea modificărilor la  certificatul  de 

înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de asistent 

social; 

 acordarea avizului pentru înființarea sucursalei teritoriale Tulcea  

 aplicarea de sancțiuni disciplinare și soluționarea contestațiilor formulate 

împotriva hotărârilor  de sancționare dispuse de Comisia de deontologie 
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  inregistrarea a 4 furnizori noi de formare profesionala continua in asis-

tenta sociala si avizarea a peste 50 de programe de formare profesionala 

continua; 

 coordonarea activităților de promovare a profesiei de asistent social; 

 organizarea, prin intermediul sucursalelor teritoriale, de evenimente de 

promovare a profesiei dar si a altor evenimente marcante – Ziua Nationala 

a Adoptiei, Zilele Asistentei Sociale sub egida Federatiei Internationale a 

Asistentilor Sociali (IFSW) 

  protocoale incheiate cu diferite institutii in vederea promovarii profesiei 

de asistent social si totodata profesionalizarii sistemului national de asis-

tenta sociala - Avocatul Poporului, Institutul pentru Politici Sociale si Ad-

ministrative, Administratia Nationala a Penitenciarelor; 

 in luna martie, în vederea organizării Galei Naționale a Excelenței în 

Asistență Socială au fost încheiate contracte de sponsorizare/parteneriat. 

  gestionarea RNASR, reactualizarea și publicarea acestuia în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, în condițiile Legii;  

 reprezentarea și apărarea intereselor membrilor Colegiului precum și 

sesizarea organelor de drept cu privire la cazurile de încălcare a cadrului 

organizatoric privind exercitarea profesiei de asistent social.  

Reprezentantii CNASR au participat la: 

 întâlnirea Adunarii Generale a Federației Internaționale a Asistenților 

Sociali (IFSW); 

 sedințele Uniunii Profesiilor Liberale din România; 

 diverse conferințe și întălniri în domeniul social; 

 grupurile de lucru constituite la nivelul Autorității Naționale pentru Pro-

tecția Drepturilor Copilului și Adopție; 
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In data 11 februarie 2015, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea si 
preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea au 
semnat un Protocol de colaborare. 
Protocolul a fost încheiat în vederea desfăşurării activităţii Domeniului 
privind prevenirea torturii în locurile de detenţie. 
Potrivit documentului încheiat de către cele două părţi, în cadrul Avocatului 
Poporului au fost cooptaţi specialişti angajaţi permanent şi colaboratori ex-
terni care au fost selectaţi pe baza propunerilor înaintate de către Colegiul 
Naţional al Asistenţilor Sociali. 



Cel mai important eveniment al 

anului 2015, de promovare a 

profesiei de asistent social, a fost 

organizarea celei de-a doua editii 

a Galei Nationale a Excelentei in 

Asistenta Sociala. Evenimentul a 

marcat Ziua Mondiala a Asistentei 

Sociale – 17 martie si a recom-

pensat performanta si excelenta 

celor care si-au adus contributia 

la dezvoltarea asistentei sociale 

si la promovarea profesiei de 

asistent social in anul 2014. 

Evenimentul s-a desfasurat la Atenul Roman si a fost prezentat pentru al doi-

lea an consecutiv de Andreea Marin iar invitat special a fost maestrul Gheor-

ghe Zamfir. 
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Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala – editia a II-a  



In cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenţa Sociala au fost acordate urmatoarele 
premii: 
 

-Premiul asistentul social al anului 2014 — castigatoare Loredana Botea (Sibiu) 
 

-Categoria asistenti sociali ai anului 2014:  
1. Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului — castigator Isaicu 

Lucian (Iași)   

2. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi — castigator 

Rădulescu Alina (Brașov)   

3. Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale — castigator 

Stratulat Viorel - Sergiu (Vaslui)   

4. Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrarea socială a persoanei private 

de libertate — castigatoare Mititelu Ramona Voinita (Vaslui)   

5. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost — 

castigatoare Bala Cristina-Maria (Satu Mare)   

6. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor varstnice şi îngrijrii la domi-

ciliu — castigator Popescu Viorel (Dolj)   

7. Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi — 

castigatoare Ciurezu Augustin (Arges)  

8. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie sociala — 

castigatoare Ceausescu Denisia (Valcea)  

9. Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare — castiga-

toare Magher Maria ( Sibiu)  

10. Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate 

infectiei HIV, consumului de droguri si exploatarii sexuale — castigatoare Ciobanu Ra-

mona (Iasi)  
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-Categoria personalitati care susţin asistenta sociala:  
 

 1. Premiul pentru jurnalism — castigatoare Sgaverdea Laura (Radio Resita Roma-

nia)  

 2. Premiul politicianul anului — castigatoare Gaju Mariana - Primar comuna 

Cumpana, jud. Constanta   

 3. Premiul instituţia anului — castigator Departamentul de Asistenta Sociala - Uni-

versitatea de Vest din Timisoara  

 4. Premiul personalitatea anului 2014 în promovarea educaţiei şi formării în 

asistenţă sociala — castigatoare Popp Lavinia Elisabeta (Caras-Severin)  

5. Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social — 

castigatoare Ghitulescu Nelida (Arges)  

6. Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale — castigatoare 

Teoroc Cristina (Ilfov)  

7. Premiul pentru cea mai activă sucursala CNASR — castigatoare  Sucursala teri-

toriala Bihor  



De asemenea, in acest an, in contextul acordarii premiilor speciale unor personalitati 
care si-au adus contributia la dezvoltarea asistentei sociale, a fost acordat titlul si 
distinctia de Ambasador al Excelentei in Asistenta Sociala doamnei Andreea Marin, care 

timp de 20 de ani a promovat in mod constant drepturile grupurilor vulnerabile  

Evenimenul a fost organizat de Colegiul National al Asistentilor Sociali exclusiv cu 
sprijinul financiar al partenerilor 
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In anul 2015, sub egida temei sta-
bilite de Federatia Internationala 
a Asistentilor Sociali (IFSW) - 
PROMOVAREA DEMNITATII SI 
VALORII OAMENILOR, am cele-
brat Zielele Asistentei Sociale , 
Evenimentele organizate au evi-
dentiat progresele realizate in do-
meniul asistenţei sociale, rolul 
asistentului social in contextul 
socio-economic actual si im-
portanţa colaborarii tuturor facto-
rilor decizionali in crearea unei 
societati in care se manifesta gri-
ja pentru fiecare membru al ei.  

Din anul  2014 Colegiul National al 
Asistentilor Sociali din Romania este 
membru al Federatiei Internationale a 
Asistentilor Sociali (IFSW). In aceasta 
calitate, CNASR a participat in 
perioada 4-6 septembrie 2015 la 
Edinburgh, la Adunarea Generala a 
Federatiei Internationale a Asistentilor 
Sociali - regiunea Europa, eveniment 
important care a reunit asistenti sociali 
din intreaga Europa 

Evenimentele au fost organizate 

in toate judetele tarii prin interme-

diul sucursalelor teritoriale ale 

CNASR. 
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Pomovare 



In anul 2015, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), 
în calitate de beneficiar, a desfasurat  3 proiecte POSDRU: 
- ‖Dezvoltarea serviciilor sociale ca structuri de economie socială în regi-
unile Nord-Vest și Centru‖  
- ‖Dezvoltarea serviciilor sociale ca structuri de economie socială în regi-
unile Nord-Est si Sud-Est‖  
- ‖Dezvoltarea serviciilor sociale ca structuri de economie socială în regi-
unile Sud-Vest Oltenia si Vest‖ 
Prin cele 3 proiecte  desfasurate au fost infiintate 18 structuri de economie 
sociala in cele 3 regiuni ale tarii, au fost promovate principiile economiei 
sociale și au fost create noi locuri de muncă la nivel regional. Inițiativa a ur-
marit dezvoltarea și promovarea unor servicii sociale generatoare de venit. 
Scopul proiectelor a fost acela de a dezvolta structuri de economie sociala 
si de a facilita accesul pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, cum 
sunt persoanele excluse social pana acum, sau pe cele expuse acestui risc. 
Promovand conceptul de economie sociala in randul acestora și construind 
locuri de munca la nivel regional si local, precum și consolidand compe-
tențele cu ajutorul unor programe integrate de formare am ajutat concret 
zeci de persoane, in special femei aflate in situații de risc. 

In anul 2015 Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania a castigat 
un contract de achizitie publica de servicii de organizare seminarii in cadrul 
proiectului ―START –O viata de calitate in siguranta!‖ implementat de Depar-
tamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati din cadrul Minis-
terului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si a Persoanelor Varstnice. In ca-
drul acestui contract au fost sustinute 80 de seminarii pe tema promovarii 
principiului egalitatii de sanse si de gen, a combaterii violentei domestice si 
a traficului de personae, la care au participat 4000 de persoane din grupul 
tinta al proiectului. 
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Proiecte 



Comisia de cercetare in asistenta sociala a Colegiului National al Asisten-
tilor Sociali infiintata in anul 2015, a lansat primul sau raport de cercetare 
intitulat ―Profilul asistentilor sociali din Romania‖ realizat de conf. univ. dr. 
Florin Lazar, asistent social principal. Cercetarea s-a bazat pe analiza 
datelor administrative extrase din Registrul National al Asistentilor Sociali 
din Romania pe care CNASR il gestioneaza. Raportul poate fi consultat pe 
site-ul CNASR aici: http://www.cnasr.ro/cnasr-111-63-ro-Raport-de-cercetare

--Profilul-asistentilor-sociali-din-Romania. 

In luna noiembrie 2015 Comisia de 

cercetare in asistenta sociala a Co-

legiului National al Asistentilor So-

ciali a lansat cel de-al doilea raport 

de cercetare intitulat ―Asistenta so-

ciala fara asistenti sociali?‖ realizat 

de conf. univ. dr. Florin Lazar, 

asistent social principal. 
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Cercetare 

http://www.cnasr.ro/cnasr-111-63-ro-Raport-de-cercetare--Profilul-asistentilor-sociali-din-Romania
http://www.cnasr.ro/cnasr-111-63-ro-Raport-de-cercetare--Profilul-asistentilor-sociali-din-Romania


Colegiul National al Asistentilor Sociali din România cu sprijinul Institutului 
pentru Politici Sociale si Administrative, in parteneriat cu Asociatia Școlilor 
de Asistenta Sociala din Romania au organizat in 1 iulie 2015, la Institutul 
Cultural Român prima dezbatere publică pe tema ‖Asistența socială în 
România. Probleme și oportunități‖. 
Evenimentul, la care au participat politicieni si reprezentanti ai ministerelor 
de resort alaturi de reprezentanti ai societatii civile, ai structurilor sindicale 
si ai mediului academic, este primul dintr-o serie de dezbateri care pun fata 
in fata specialistii din domeniu, beneficiarii si autoritatile, propunand solutii 
concrete precum ‖Manifestul Asistentului Social‖, care contine urmatoarele 
7 propuneri: 
1. Garantarea accesului la servicii de calitate pentru toti cetatenii Romaniei 
2. Stabilirea standardelor de calitate si de cost pentru serviciile sociale 
pornind de la nevoile beneficiarilor 
3. Acordarea beneficiilor de asistenta sociala (prestatii) numai in com-
pletarea pachetului de servicii sociale 
4. Definirea rolului central al asistentului social ca profesionist in cadrul sis-
temului de asistenta sociala 
5. Asigurarea și respectarea condițiilor necesare exercitarii profesiei de 
asistent social conform deontologiei profesionale 
6. Asigurarea unui cadru legal stabil și coerent pentru întreg sistemul de 
asistența sociala 
7. Implicarea si consultarea asistentilor sociali în procesul de luare a deciz-
iilor, atat la nivel central cat si local  
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Implicare 
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O a doua dezbatere publica pe tema ‖Asistența socială în România: 
probleme și oportunități‖ a avut loc la sediul Facultatii de Sociologie si 
Asistenta Sociala din cadrul Universitatii din Bucuresti. La intalnire au 
participat reprezentanti ai sindicatelor reprezentative din asistenta soci-
ala. 
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CNASR, cu sprijinul Institutului pentru Politici Sociale și Administrative 
(IPSA), in parteneriat cu Asociatia Școlilor de Asistență Socială din România 
și ‖The Institute" - organizatorul Galei Societății Civile, a organizat in data de 
16 octombrie 2015 a treia dezbatere publică pe tema ‖Asistența socială în 
România: probleme și oportunități‖. 
Dupa intalnirile adresate reprezentanților politici și sindicalistilor, de aceasta 
data s-au reunit asistenții sociali și reprezentantii societatii civile in vederea 
imbunatațirii statutului practicienilor din domeniu. 
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Campania de valorizare a profesiei de asistent social declansata de catre 
CNASR, in cadrul strategiei de advocacy si de comunicare a continuat la Rot-
bav in judetul Brasov, unde domnul Ioan Durnescu - presedintele Comisiei de 
Strategie si Dezvoltare Profesionala s-a intalnit cu asistentii sociali care lu-
creaza in penitenciarele din Romania. In cadrul intalnirii au fost dezbatute as-
pecte legate de statutul profesiei, precum si de conditiile de munca specifice 
asistentului social ce isi desfasoara activitatea in cadrul penitenciarelor. 

In luna decembrie 2015, presedintele Comisiei de strategie si dezvoltare 
profesionala a CNASR, dl Ioan Durnescu, s-a intalnit la Yerevan, Armenia, cu 
reprezentantii 'Harmonic Society. Asociatia armeana a asistentilor sociali', 
doamnele Mira Antonyan si Manane Petrosyan. Scopul discutiilor a fost dez-
voltarea cooperarii dintre organizatiile asistentilor sociali la nivel bilateral, 
dar si in cadrul Federatiei Internationale a Asistentilor Sociali. In perioada 
următoare, CNASR va sprijini organizarea unei vizite de studiu, a re-

prezentantilor Armeniei, in Romania. 
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Intalniri cu asistentii sociali din tara: 

Doru Buzducea, presedintele 

CNASR,  alaturi de Roxana 

Necula, presedintele sucur-

salei teritoriale Iasi si Ioan 

Isaicu, asistent social princi-

pal judetul Iasi  

Ioan Durnescu, presedin-

tele Comisiei de strategie 

si dezvoltare profesionala,  

impreuna cu Adriana Miha-

lache, presedintele sucur-

salei teritoriale Constanta 

Doru Buzducea, prese-

dintele CNASR, alaturi 

de Andreea Dumitrascu, 

presedintele sucursalei 

teritoriale Valcea 
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Doru Buzducea, presedintele 

CNASR alaturi de asistentii 

sociali din judetul Sibiu 

Doru Buzducea, presedin-

tele CNASR alaturi de 

asistentii sociali din ju-

detul Timis 

www.cnasr.ro 

Consiliul National al Asisten-

tilor Sociali, 17 martie 2015 



Link articol : http://www.dcnews.ro/situa-ie-dramatica-in-romania-apel-disperat-

nu-abandona-i-drumul_487127.html 

Asistenta sociala in presa/media 

Link articol: http://www.amosnews.ro/doru-buzducea-despre-recucerirea-

unui-vis-respectarea-si-valorizarea-profesiei-de-asistent-social 
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Extras: ―Am ajuns într-o situație nedreaptă și inumană în privința stadiului în 
care se află profesia de asistent social în România. Se spune că în viață este 
de multe ori nevoie să cazi cât se poate de jos pentru a te înălța ulterior, 
pentru a te reface, reconstrui și revigora altfel. Cred că am ajuns cu profesia 
de asistent social în acest stadiu, al decăderii totale din punct de vedere al 
atragerii absolvenților de asistență socială în sistem, ceea ce poate însemna 
un nou început pentru o reconstrucție, o regândire și o reașezare a profesiei 
în cadrul sistemului național de asistență socială.‖ - Link articol: http://
www.dcnews.ro/doru-buzducea-pre-edintele-colegiului-na-ional-al-asisten-

ilor-sociali-decaderea-sistemului-este-totala_478303.html 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=QnWZdUSClYg 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TMQoSsz2EII 

www.cnasr.ro 



Link: https://www.youtube.com/watch?v=_A6Ozey4FGg 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DSxoWyoZqW0 
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COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 

                   București, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1,  

cod poștal 010393  

 

e-mail: cnasr@cnasr.ro   
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