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Dragi colegi, 

Anul acesta, pe lângă gestionarea activităților de management instituțional,
mare parte dintre noi ne-am dedicat activităților de promovare și valorizare a
profesiei de asistent social. În cadrul campaniei „România se ridică în picioare
pentru asistența socială”, echipa de conducere a CNASR a poposit până la ora
actuală în 27 de județe. A sosit vremea să ridicăm întreaga Românie în picioare
pentru asistența socială. Prin această campanie de anvergură națională dorim
să redăm demnitatea asistentului social iar asistenței sociale, sclipirile pe care le
merită această nobilă profesie! 
Vorbim de un periplu național, căci am străbătut țara de la un capăt la celălalt,
de la Sud la Nord și de la Est la Vest pentru a reînvia spiritul de breaslă în rândul
comunității noastre profesionale.  
Prin licența poetică la care am apelat dorim să transmitem atât forma de
manifestare, atât conținutul, atât eleganța demersurilor noastre, dar mai ales
scopul nostru suprem: promovarea și valorizarea profesiei de asistent social.  
Sperăm ca incursiunea noastră prin județele țării să treacă peste mantia
timpului și să rămână în istorie ca cea mai mare și cea mai de strălucitoare, dar
și cea mai elegantă campanie națională pentru această profesie. Și aceasta
pentru că noi credem nelimitat în profesia de asistent social, în profesionistul ce
construiește strategii, conexiuni și oferă sprijin concret celor care au nevoie de
“extraordinar” în viețile lor.   
Ne ridicăm, dar nu oricum, ci în picioare pentru asistența socială!  
Viitorul se construiește astăzi!  

Doru Buzducea 
Președinte CNASR 
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BIROUL EXECUTIV 
ÎN DATA DE 4 MAI 2017 ÎN CADRUL COLEGIULUI NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONGRESULUI
NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI - AU AVUT LOC ALEGERI LA NIVEL CENTRAL.  
Componența biroului executiv: 

Doru BUZDUCEA – Președinte 
Cristian ROșU – Vicepreședinte 
Ioan DURNESCU – Vicepreședinte 
Oana Maria CLOCOTICI – Președintele Comisiei de avizare și atestare profesională 
Mihaela-Andreea PONTOȘ – Președintele Comisiei de formare profesională continuă 
Romelia-Maria BLEJAN – Președintele Comisiei de deontologie profesională 
Antoanela-Cristina TEOROC – Președintele Comisiei de strategie și dezvoltare profesională 
Ștefania SAVIN – Președintele Comisiei de comunicare și imagine 
Florin LAZăR – Președintele Comisiei de cercetare în asistență socială 

DIANA CRISTEA -SECRETAR EXECUTIV 

CRISTIAN ROȘU 

VICEPREȘEDINTE

DORU BUZDUCEA 

PREȘEDINTE

IOAN DURNESCU 

VICEPREȘEDINTE
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Biroul Executiv al Colegiului Asistenților Sociali, în consultare cu membrii comisiilor de specialitate a adoptat, în ședința din
30 iunie 2017, Strategia CNASR 2017-2022 - elaborată de Comisia de strategie și dezvoltare profesională. La baza
documentului se află programul managerial pentru funcția de președinte al Colegiului, promovat in campania pentru
alegerile din 4 mai 2017. 

MISIUNE 

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. 

VALORI 
Activitatea Colegiului Național al Asistenților Sociali se fundamentează pe următoarele valori: 
    *Transparență      *Consultare     *Performanță     *Profesionalism 

Obiective strategice CNASR 2017-2022: 

   - Creșterea numărului de membri și totodată a implicării acestora in activitățile CNASR; 

   - CNASR să fie o voce puternică in ceea ce priveste profesia de asistent social.  
   - Consolidarea profilului public și a percepției publice față de profesia de asistent social; 
   - Dezvoltarea de modele de bune practici pentru asistenți sociali și promovarea acestora la nivel normativ; 

   - Dezvoltarea structurilor teritoriale prin întărirea rolului de reprezentare la nivel local; 
   - Asigurarea unui management responsabil al CNASR; 

   - Colaborarea cu instituții/organizații din țară și străinatate cu scopul consolidării profesiei; 
   - Inițierea și dezvoltarea de studii, analize, cercetări cu privre la profesia de asistent social.
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BIROUL EXECUTIV
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNASR
publicat în Mof. al României nr.265/23.IV.2012 și al calendarului afișat
pe site-ul CNASR – www.cnasr.ro, Biroul Executiv al CNASR s-a întrunit
în 12 ședințe lunare: 
- aprobarea înregistrării în Registrul Național al Asistenților Sociali din
România și eliberarea avizelor de exercitare a profesiei de asistent
social sau a atestatelor de liberă practică în asistența socială. 

Grafic 1 Asistenți sociali înregistrați în anul 2017 - repartizare județe
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-  în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, la
propunerea Comisiei de avizare și atestare profesională a
CNASR, Biroul Executiv a aprobat înregistrarea în
Registrul Național al Asistenților Sociali din România
pentru 807 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 550 de solicitări privind
obținerea unei trepte de competență profesională
superioară. 

La data de 31 decembrie 2017 în Registrul Național al
Asistenților Sociali din România erau înregistrați 7489
asistenți sociali.  

BIROUL EXECUTIV 
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BIROUL EXECUTIV 
Din seria activităților curente: 

Þ    respingerea unui număr de 16 cereri privind înregistrarea în Registrul Național al Asistenților Sociali din România, ca urmare a
neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 466/2004 privind statutul asistentului social. 
Þ    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. 

Þ    aprobarea cererilor vizând suspendarea activității formei independente de exercitare a profesiei de asistent social sau
suspendarea calității de membru al  Colegiului; 
Þ    aprobarea cererilor vizând înregistrarea modificărilor la  certificatul  de înregistrare a formei independente de exercitare a
profesiei de asistent social; 
Þ    relizarea demersurilor necesare în vederea soluționării sesizărilor primite pentru Comisia de deontologie profesională;  

Þ    înregistrarea a 4 furnizori noi de formare profesională continuă în asistență socială și avizarea a peste 100 de programe de
formare profesională continuă - 5 prelugiri de avizare pentru furnizori, 50 de aviăzri si creditări ateliere de formare, 6 avizări și
creditări seminarii, 9 avizări și creditări conferințe, 19 avizări și creditări cursuri de formare profesională; 22 cereri din partea
sucursalelor -Braila- 1, Tulcea-1, Constanța-1, Gorj-1, Vâlcea-1, Bacău-2, Satu Mare-4, Bihor-4, Iasi-5; 

Þ    coordonarea activităților de promovare a profesiei de asistent social; 
Þ    organizarea, prin intermediul sucursalelor teritoriale, de evenimente de promovare a profesiei dar și a altor evenimente
marcante – Ziua Națională a Adopției, Zilele Asistenței Sociale sub egida Federației Internaționale a Asistenților Sociali (IFSW) 

Þ    protocoale încheiate cu diferite instituții în vederea promovării profesiei de asistent social și totodată profesionalizării
sistemului național de asistență socială - Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS, Asociația
Comunelor din România; 
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Þ   în luna martie, în vederea organizării Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială au fost încheiate contracte de
sponsorizare/parteneriat; 
Þ    în vederea coordonării activității de promovare a profesiei de asistent social, membrii Biroului Executiv au fost desemnați
responsabili de o câte  regiune de dezvoltare a României; 
Þ   transmiterea de adrese de informare privind condițiile de exercitare a profesiei conform Legii 466/2004 privind statutul
asistentului social către toate Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; 
Þ   transmiterea de adrese către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății privind
încadrarea și salarizarea asistenților sociali; 
Þ   demersuri - amendamente către Comisia pentru muncă și protecție socială – CAMERA DEPUTAȚILOR cu privire la proiectul Legii
- Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în vederea susținerii unei salarizări unitare a asistenților sociali; 
Þ   gestionarea RNASR, reactualizarea și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile Legii;  
Þ   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 - anularea unor concursuri de angajare pe posturi
de asistent social care nu respectau prevederile Legii 466/2004 privind statutul asistentului social.  
Þ   comunicate cu privire la confuziile din media referitoare la profesia de asistent social ce dezinformau publicul larg;    

Þ  participarea la sedințele Comisiei de soluționare a contestațiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție;  

Þ   întâlnirea Adunării Generale a Federației Internaționale a Asistenților Sociali (IFSW); 

Þ   organizarea ședinței ordinare a Consiliului Național al Colegiului Național al Asistenților Sociali din 21 martie 2017 

Þ   organizarea ședinței ordinare a Congresului Național al Colegiului Național al Asistenților Sociali din 4 mai 2017 

Þ   participarea la conferințe, evenimente, gale  organizate de parteneri, colaboratori, actori sociali. 
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CREATE GALA NAȚIONALĂ A EXCELENȚEI
ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ediția a IV-a

Cel mai important eveniment al anului 2017 de promovare a profesiei de asistent social a

fost organizarea celei de-a patra ediții a Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială  

la Ateneul Român - 21 martie 2017

CONNECT
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GALA NAȚIONALĂ A EXCELENȚEI  
ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Gazda evenimentului, cea care a transformat seara într-
una magică, a fost Andreea Marin, ambasador al
Excelenței în Asistență Socială, alături de CNASR încă
de la prima ediție a Galei. 

Ion Caramitru, Horațiu Mălăele, Adrian Naidin , Daniel Leș și
Holograf au fost cei care ne-au dăruit un spectacol de neuitat.

L
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Câștigătorii Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială ediția 2017 sunt: 

Premiul Asistentul Social al anului 2016: Mihaela Zanoschi (Vaslui) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului: Marius Sergiu Dohotaru-Pletoianu (Vaslui) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi: Loredana-Ionica Niculete (Gorj) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale: Simona Alina Luncanu (Vaslui) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate: Nicușor Grosu (Iași) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost: Mihaela Gheba (Vrancea) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu: Ramona Goția (Alba) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi: Surlea Ramona Adina (Dolj) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie socială: Ioana Ostahie (Bihor) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare: Luisa Avram (Bacău) 
Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infecției cu HIV, consumului de droguri și
exploatării sexuale: Mariana-Mihaela BEBU (București) 
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Premiul pentru jurnalism: Iulian Bobîrnea (TV Trinitas) 
Premiul politicianul anului: Maria Macrea (PSD Cluj) 
Premiul instituţia anului: ASOCIAȚIA ACCES OLTENIA 
Premiul personalitatea anului 2016 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială: Emilia Sorescu
(Universitatea din Craiova) 
Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social: Sorina Corman (Sibiu) 
Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale: Ionel Armeanu-Ștefănică (Vaslui) 
Premiul pentru cea mai activă sucursală CNASR:  Sucursala CNASR Tulcea 

În cadrul Galei a avut loc și prezentarea Albumului Galei Naționale a Excelenței în Asistență socială 2014-2016
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Empowerment individual și
colectiv - concept și practici în
munca socială

În data de 20 iunie 2017, Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România în parteriant cu Asociația CRIPS și cu Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială - Universitatea din București a organizat conferința cu
tema Empowerment individual și colectiv - concept și practici în munca
socială. 
Evenimentul a avut loc cu ocazia vizitei în România a expertului Yann Le
Bosse, profesor la Departamentul Fundamente și Practici în Educație al
Universității Laval din Quebec, Canada și a fost un prilej de cunoaștere a
metodei de empowerment individual și colectiv aplicată în domeniul social. 
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Program DIALOGURI 
Dezbaterea "Asistența socială – etică și deontologie profesională", organizată
de Colegiul National al Asistentilor Sociali – Comisia de deontologie
profesională în data de 31 octombrie 2017  unde s-au discutat despre
provocările si obstacolele întâlnite în asistență socială, din prisma eticii și
deontologiei profesionale.  

Prin această intalnire ne-am propus să redescoperim valorile profesionale și să
identificăm soluții la provocările pe care practica profesională ni le aduce în
relație cu beneficiarii serviciilor, angajatori și colegi! 
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Program DIALOGURI

În data de 16 noiembrie 2017, Colegiul Național al Asistenților Sociali în
parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a organizat seminarul
PSIHOFOCUS “Strângerea de informații prin interpretarea limbajului non-
verbal”. 
În cadrul acestei întalniri au fost abordate subiecte privind colectarea
informațiilor din interpretarea limbajului non-verbal precum și metode și tehnici
de interviu în relație cu beneficiarii serviciilor de asistență socială. 
Facilitatorul acestei întâlniri a fost psiholog clinician, speaker și coach Radu Leca,
fondatorul revistei UltraPsihologie.ro, cu experiență de peste 15.000 de ore în
susținerea de traininguri live de psihologie și divertisment, emisiuni radio și
interviuri cu peste 30000 de persoane. 
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Program DIALOGURI

Dezbaterea "Reziliența. Ce este? Cum o putem câștiga?", organizată de Colegiul
National al Asistentilor in data de 27 noiembrie 2017, 

Invitatul care a abordat această temă este Anca Rădulescu, psiholog clinician
principal şi psiholog cu drept de supervizare profesională în specialitatea
psihologie clinică, ce are o bogată experienţă în diagnosticarea tulburărilor de
comportament, a autismului, ADHD şi a retardului de dezvoltare pentru copii şi
adolescenţi.
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Campania de promovare a profesiei ”România în picioare
pentru asistența socială” 

În luna mai a anului 2017 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) a demarat o amplă campanie
naţională de promovare şi valorizare a profesiei de asistent social intitulată „România se ridică în picioare pentru
asistenţa socială”. În fiecare judeţ al ţării se organizează evenimente la care participă asistenţi sociali, oficialităţi,
societatea civilă, universitari, prieteni şi susţinători ai profesiei de asistent social.  
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Campania de promovare a profesiei ”România în
picioare pentru asistența socială”

Prin Campania pe care o avem în plină desfășurare am promovat profesionalizarea serviciilor de asistență socială
din țară prin angajarea pe posturile de asistent social a persoanelor care îndeplinesc condițile prevăzute de Legea
466/2004 privind statutul asistentului social conform căreia titlul de asistent social poate fi deținut doar de către
persoanele care au obtinut diploma de licență cu specializare în asistență socială, desfășurarea activității acestora
în condiții de legalitate impunând obținerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social sau după caz
atestatul de libera practică
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Campania de promovare a profesiei ”România în picioare
pentru asistența socială” 

 Campania a debutat în județul Gorj și a continuat în alte 15 județe ale țării: Sibiu, Neamț, Bacău, Ialomița, Ifov, Giurgiu,

Vaslui, Argeș, Constanța, Timiș, Arad, Mehedinți, Caraș Severin, Dâmbovița și Suceava. Campania continuă și în anul
2018. 

Campania a avut un mare impact mediatic. Demersului CNASR i s-au alaturat un număr impresionat de jurnaliști care
au dus la promovarea evenimentelor în rândul comunității locale. 
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Campania de promovare a profesiei ”România în
picioare pentru asistența socială”

APARIȚII ÎN PRESĂ  
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Campania de promovare a profesiei ”România în
picioare pentru asistența socială” 

Campania aflată în plină desfășurare s-a bucurat de apariția HG nr. 797/8 noiembrie 2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal prin care primăriile de la nivelul comunelor vor angaja cel puțin un asistent social în cadrul
serviciului public de asistență socială (SPAS). 

Actul normativ revizuiește regulamentele – cadru de organizare și funcționare a SPAS-urilor din municipii, orașe și
județe (nerevizuite din anul 2003, respectiv din anul 2010) ca urmare a modificărilor legislative ulterioare și
stabilește atribuțiile acestora în asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a politicilor sociale,

etapele de parcurs în realizarea atribuțiilor și structura orientativă de personal.  
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Comisia de cercetare în
asistență socială 

17 ianuarie 2017 - Colegiul Național al Asistenților Sociali, prin  Comisia

de Cercetare în Asistență Socială,  a lansat prima cercetare

reprezentativă la nivel național în rândul asistenților sociali din

România, publicată la editura Tritonic, sub titlul “Renașterea unei

profesii sau despre cum este să fii asistent social în România”.  Autorii

acestei cercetări sunt asistenții sociali principali Florin Lazăr, Csaba

Laszlo Degi și Mihai Bogdan Iovu.

Primul raport despre situația asistenților sociali din România  a scos la

iveală o mulțime de informații cu privire la contribuția, angajamentul

și punctele forte ale profesioniștilor din domeniul asistenței sociale din

țară. Totodată, acest studiu subliniază și o serie de dificultăți inerente

profesiei. Serviciile sociale se află într-un moment de cumpănă în

România: pentru a răspunde în mod adecvat la nevoile clienților, sunt

necesari profesioniști de primă linie; asigurarea forței de muncă pentru

a răspunde la cerințele societății românești a devenit așadar o

prioritate.
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Din concluziile studiului enumerăm: 
1. 1 din 5 angajatori recrutează persoane care nu au licență în asistență
socială pentru ocuparea posturilor vacante din asistență socială; 
2. 77,5% (SAU 8 DIN 10) dintre asistenții sociali contribuie la îmbunătățirea
calității vieții clienților cu care lucrează; 
3. 8 din 10 asistenți sociali consideră salariul redus și foarte redus; 
4. majoritatea asistenților sociali au raportat că venitul lor net lunar de la
toate locurile de muncă din asistență socială este sub 1500 de lei și doi din
zece asistenți sociali afirmă că venitul lor lunar este sub 1000 de lei; 
5. 48,2% dintre asistenții sociali au urmat un program de master în
domeniul asistenței sociale, iar 5% au doctorat; 
6. 83,6% au participat la programe de formare continuă în ultimii 2 ani; 
7. 3 din 4 asistenți sociali își propun continuarea unei calificări
suplimentare în domeniu și 7 din 10 păstrarea locului de muncă; 
8. în ultimii 2 ani, principalele aspecte ale muncii de asistent social care au
cunoscut o creștere sunt numărul de cazuri și severitatea acestora,
precum și lista de așteptare pentru servicii și, concomitent, nevoia de a
întocmi documente; 
9. 2 din 3 asistenți sociali consideră că în ultimii 2 ani numărul de cazuri a
crescut, în timp ce 4 din 10 susțin că finanțările cu scăzut; 
10. managementul de caz, vizita la domiciliu și informarea și referirea sunt
activitățile la care respondenții a fost cel mai probabil să raporteze că
petrec cel mai mult timp; 
11. 8 din 10 asistenți sociali activi în domeniu declară că au fost nevoiți să
recurgă la împrumuturi pentru acoperirea nevoilor personale; 
12. 3 din 4 asistenți sociali au indicat faptul că nu caută supervizare în mod
regulat; 
13. În ciuda dificultăților de la locul de muncă 6 din 10 asistenți sociali au
afirmat că pentru ei nu este „deloc” o povară să lucreze cu oameni toată
ziua. 
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În perioada 8-10 iunie dl. Florin Lazăr,
președintele Comisiei de Cercetare în Asistență
Socială a CNASR a participat în Oslo, Norvegia la
conferința ”Change in Professions and
Professionalism – Signs and Directions”

organizată de ISA Research Committee 52,

Sociology of Professional Groups, The Research
Council of Norway și Akershus University College
of Applied Sciences, Oslo. Cu această ocazie au
fost prezentate două cercetări realizate de/în
parteneriat cu CNASR.   

Titlul prezentărilor: 
- “Determinants of social workers’ satisfaction in
workplace in Romania. Results from the first
national survey of registered social workers”

realizată de cei 3 membri ai Comisiei de
Cercetare în Asistență Socială, Florin Lazar, Mihai
Bogdan Iovu și Csaba Laszlo Degi,  
- “Urban-rural divides in Romanian social work
professionals’ working conditions: implications
for job satisfaction and professional
development” realizată împreună cu Daniela
Gaba, Georgiana-Cristina-Rentea, Anca Mihai,
Alexandra Ciocănel și Shari Munch. 
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În perioada 26-29 iunie dl. Florin Lazăr, președinte al Comisiei de
Cercetare în Asistență Socială a CNASR a participat în Paris, Franța la
conferința Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries
Promoting a Sustainable Future organizată de European Association of
Schools of Social Work (EASSW) și UNAFORIS (National Union of the
Players in Education and Research in Social Work). Cu această ocazie au
fost prezentate două cercetări realizate de/în parteneriat cu CNASR. De
asemenea, dl. Florin Lazăr a fost ales membru în Comitetul Executiv al
EASSW. 

Participarea la conferință este finanțată dintr-un grant al Autorității
Naționale de Cercetare Științifică, CNCS – UEFISCDI, proiect PN-II-RU-TE-

2014-4-2322-361/2015. Asistenții sociali din România: cine, ce, unde, cum?.

https://socialworkersromania.wordpress.com 

Titlul prezentărilor: 
- “The perception of social workers on their social work education”

realizată de cei 3 membri ai Comisiei de Cercetare în Asistență Socială,

Florin Lazăr, Csaba Laszlo Degi și Mihai Bogdan Iovu. 

- “Professional development of qualified Romanian social workers:

challenges and opportunities” realizată împreună cu Daniela Gaba,

Georgiana-Cristina-Rentea, Anca Mihai, Alexandra Ciocănel și Shari
Munch. 
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Dezbaterea Asistenții sociali din România: Cine? Ce? Unde? Cum?
Relevanța cercetării științifice pentru actorii cheie în domeniul asistenței
sociale 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București,
Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB), Secția Științe
Sociale în parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România (CNASR) a organizat dezbaterea cu tema Asistenții sociali din
România: Cine? Ce? Unde? Cum? Relevanța cercetării științifice pentru
actorii cheie în domeniul asistenței sociale.  
Evenimentul a avut loc în data de 28 septembrie 2017 -  Sala de Consiliu,
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. 
Reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale,
asistenți sociali, specialiști în domeniul asistenței sociale, cercetători au
fost invitați la o dezbatere pe marginea rezultatelor cercetării Asistenții
sociali din România: Cine? Ce? Unde? Cum?, cea mai complexă cercetare în
rândul asistenților sociali din România până la momentul actual. Aceasta
a presupus completarea a 1143 de chestionare și realizarea a 110 interviuri
cu asistenți sociali în perioada octombrie 2015 – septembrie 2017.  
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Domnul Ioan Durnescu, Vicepreședintele
Colegiului Național al Asistenților Sociali
a participat, în perioada 26-28 mai 2017,

la Reykjavik, la Adunarea Generală a
Federației Internaționale a Asistenților
Sociali – Europa. 

Cu această ocazie IFSW Europe a adoptat
o declarație în privința participării
asistenților sociali în determinarea
vârstei la copiii neînsoțiți, poziție ce
urmeaza să fie discutată/adoptată la nivel
global. 
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21 iunie 2017 la sediul CNASR am primit, într-un schimb
de experiență despre provocările pentru asistenții sociali
din România și Norvegia, un grup de asistenți sociali și
studenți la Asistență Socială din Norvegia însoțiți de
doamna Sunniva Roumimper, reprezentând Sindicatul
Asistenților Sociali și Pedagogilor Sociali din Norvegia
(Norwegian Union of Social Educators and Social Workers
(FO)). 
Norwegian Union of Social Educators and Social Workers
(FO) este o organizație cu 27.000 de membri. Mai multe
găsiți aici: https://www.fo.no/english/category28.html 
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Începând cu luna Iulie 2017 CNASR
se bucură de o apariție lunară a

Newsletterului CNASR.  

Comisia de imagine și
comunicare 
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