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MISIUNEA ECHIPEI NOASTRE:  
 

“Reafirmarea faptului că asistenţii sociali aduc plusvaloare societăţii şi  

economiei româneşti” 

 
VALORI PROMOVATE: 
 
1. Transparență 
2. Respect 
3. Responsabilitate 
4. Consultare  
5. Performanță 
6. Profesionalism 

 

VIZIUNEA ECHIPEI NOASTRE: “ASISTENŢII SOCIALI FAC DIFERENŢA” 

Într-o societate dinamică, aflată într-o permanentă schimbare, asistenţa 

socială şi asistenţii sociali reprezintă agenţi ai schimbării şi sunt generatori de 

plusvaloare, motiv pentru care considerăm că, profesia în sine, trebuie promovată 

şi consolidată.  

 

OBIECTIVELE ECHIPEI NOASTRE: 
 

1. VIZIBILITATE POZITIVĂ A PROFESIEI ŞI A PROFESIONISTULUI LA 
NIVEL TERITORIAL ŞI INTERPROFESIONAL   
  
Profesia de asistent social – care reprezintă totuşi o profesie cheie în cadrul 

societăţii romăneşti actuale nu s-a bucurat întotdeauna de percepţie şi 
reprezentare socială pozitivă, datorită unor tensiuni, frământări şi frustrări care   
s-au revărsat asupra comunităţii noastre profesionale. 

Este momentul să ne asumăm cu toţii starea actuală a profesiei şi să 
reafirmăm în mod unitar faptul că, asistentul social profesionist face în mod real 
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diferenţa în societatea românească contemporană aflată într-o perpetuă 
schimbare. 

Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare acţiuni care să contribuie la 
creşterea vizibilităţii pozitive a activităţii, rezultatelor şi imaginii asistenţilor sociali 
din judeţul Bacău prin: 

• Campanii de advocacy cu privire la promovarea prestigiului 
profesional; 

• Luări de poziţie a structurii teritoriale în situaţii în care sunt încălcate 
drepturile asistenţilor sociali; 

• Organizare de evenimente precum: workshop-uri, seminarii, zilele 
asistenţei sociale, recunoaşterea meritelor profesionale, etc.  

 

2. REPREZENTARE CONSTANTĂ A INTERESELOR MEMBRILOR 
STRUCTURII TERITORIALE BACĂU  
 
Considerăm că buna funcţionare a structurii teritoriale a CNSAR Bacău 

depinde de gradul de satisfacţie al membrilor acesteia, iar reprezentarea 
intereselor acestora constituie un obiectiv constant al echipei noastre 
manageriale.  

Promovăm ideea unei comunicări deschise, constante care să conducă la 
cunoaşterea, înţelegerea şi soluţionarea dificultăţilor pe care cu toţii le 
parcurgem. În acest sens ne propunem:  

• Cunoaşterea nevoilor şi dificultăţilor membrilor structurii prin 
comunicare permanentă cu aceştia, întâlniri tematice periodice şi 
transmiterea lor către Colegiu; 

• Medierea relaţiei membrilor structurii teritoriale cu structura centrală 
prin înregistrarea şi transmiterea cererilor pentru obţinerea avizului de 
exercitare a profesiei sau a atestatului de liberă practică, distribuirea 
documentelor emise de CNASR, diseminare informări şi adrese emise de 
Colegiu, etc. 

• Crearea unui spaţiu virtual destinat comunicării cu şi între asistenţii 
sociali membri ai structurii teritoriale. 
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3. FACILITAREA ACCESULUI ASISTENŢILOR SOCIALI DIN STRUCTURA 
TERITORIALĂ LA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 
CONTINUĂ PRIN: 

• Identificarea nevoilor de formare profesională a asistenţilor sociali; 
• Lobby pe lângă angajatori pentru bugetarea activităţilor de formare a 

asistenţilor sociali; 
• Organizarea la nivel local a unor schimburi de experienţă în scopul 

transferului de bune practici în domeniu; 
• Informare permanentă a membrilor structurii despre oportunităţile 

de formare existente; 
• Identificarea împreună cu reprezentanţii Colegiului a unor modalităţi 

de organizare la nivel local a cel puţin unui curs gratuit de formare pe 
an, creditat. 
 

4. IMPLICAREA STRUCTURII TERITORIALE ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII 
LOCALE ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIEI CU MEDIUL SOCIO-
ECONOMIC. 

Structura teritorială Bacău a CNASR se va implica în viaţa comunităţii 
locale prin: 

• Constituirea şi medierea unei reţele de dialog între toţi actorii locali şi 
naţionali în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale; 

• Participarea structurii teritoriale la elaborarea strategiilor locale şi a 
strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale; 

• Realizarea de parteneriate funcţionale cu reprezentanţi ai 
admistraţiei publice locale şi ai mediului socio-economic în scopul 
dezvoltării de programe sociale; 

• Apropierea mediului economic de nevoile comunităţii şi promovarea 
de soluţii sustenabile pentru adresarea acestora. 
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Stimaţi colegi, 
 

Vă invit, alături de colegii mei, Elena Ardeleanu, Florentina 
Prichici, Elena Ungureanu şi Anghel Alexandrina, să nu privim în 
urmă, ci spre viitor, cu speranţa că profesia de asistent social va 
fi pusă pe aceeaşi treptă cu alte profesii din domeniul socio-
uman, pentru că, de foarte multe ori şi până la un anumit punct, 
asistentul social este şi psiholog, şi avocat, şi consilier juridic. De 
asemeni, avem convingerea că activitatea noastră va fi 
recunoscută ca având o importanţă enormă în stabilirea 
echilibrului social. 

 
 
Cu respect, 
Lucian Bodor  
 
 

 


