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Dragi colegi,

Anul acesta a fost un an al încercărilor dar și un
an în care CNASR și-a dovedit forța și renumele
de partener credibil al autorităților publice și al
societății civile. După cum știți, după un an de
efort și lobby constant, Parlamentul României a
respins cu o majoritate covârșitoare inițiativa
legislativă a celor 40 de deputați și senatori de
modificare a Legii 466/2004, și care ar fi condus,
prin efectele sale, la desființarea organizației
noastre profesionale. Salutăm înțelepciunea
forțelor politice din România și mulțumim
tuturor celor care au fost alături de noi
sprijinindu-ne în toată această perioadă.
Susținerea și recunoașterea publică, la 15 ani de la
înființarea CNASR, este cel mai frumos cadou
primit de către comunitatea asistenților sociali
din România.

Vă mulțumim

tuturor pentru

încredere,

pentru

susținere,

pentru

prietenie!

Cu toții putem învăța faptul că în
viață există momente când este
nevoie să ne mobilizăm, să
acționăm și astfel să deschidem
ferestre de oportunitate către
viitor. Chiar și atunci când ai
păreri și chiar valori diferite,
respectul și diplomația construiesc
punți ce-n situații de dificultate
funcționează pe deplin. Și mai
putem învăța faptul că
întotdeauna, în orice acțiune și-n
orice circumstanță, cu certitudine,
trăinicia se construiește împreună
iar succesul este un efort de
echipă.

Tocmai de aceea dați-mi voie să
mulțumesc liderilor curajoși și
devotați ai CNASR alături de care
am câștigat ceea ce va rămâne în
istoria noastră instituțională ca
fiind, metaforic vorbind, „bătălia
de la Parlament”: Cristian Roșu,
Diana Cristea, Aida Boldeanu,
Smaranda Witec, Felicia Mihai,
Ștefania Savin, Cristina Teoroc,
Ioan Durnescu, Florian Sălăjeanu,
Andreea Pontoș, Florin Lazăr,
Romelia Blejan,
Mirela Petcu și Oana Clocotici. N-a
fost ușor, însă William
Shakespeare spunea cum nu se
poate mai frumos și mai adevărat:
„învinge durerea, râzi cât se poate,
căci tot la zi ajunge și cea mai
lungă noapte...”
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Statistici

ÎMPĂRȚIREA NUMERICĂ PE TREPTE DE COMPETENȚĂ

 

540 cereri

de treaptă

superioară

9188
ASISTENȚI SOCIALI ÎNREGISTRAȚI

La data de 31 decembrie 2019 în

Registrul Național al Asistenților

Sociali din România erau înregistrați

9188 asistenți sociali.

Oana Clocotici - Preşedinte

Smaranda Witec - Membru

Theodora Ene - Membru

Nelida Ghiţulescu - Membru

Florina Balint - Membru
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901

asistenți

sociali

înregistrați

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 în cadrul cărora a vizat:

- aprobarea înregistrării în Registrul Național al Asistenților Sociali din România a asistenţilor

sociali şi a formelor indepdente de exercitare a profesiei de asistent social și eliberarea avizelor de

exercitare a profesiei de asistent social sau a atestatelor de liberă practică în asistență socială.

Comisia de avizare şi atestare profesională

ÎMPĂRȚIREA NUMERICĂ PE JUDEȚE

Raport 2019 04



Activități curente

respingerea unui număr de 13 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;

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 13 forme

independente;

aprobarea cererilor vizând

suspendarea activității formei

independente de exercitare a profesiei

de asistent social sau suspendarea

calității de membru al  Colegiului;

aprobarea cererilor vizând

înregistrarea modificărilor la 

certificatul   de înregistrare a formei

independente de exercitare a profesiei

de asistent social;

coordonarea activităților de

promovare a profesiei de asistent

social;

comunicate cu privire la confuziile din

media referitoare la profesia de

asistent social ce dezinformau publicul

larg;
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protocoale încheiate cu diferite

instituții în vederea promovării

profesiei de asistent social și totodată

profesionalizării sistemului național de

asistență socială - Inspectoratul Şcolar

Judeţean Dolj, DGASPC Vâlcea,

Biblioteca Judeţeană "I.A.

BASSARABESCU" Giurgiu, Fundaţia

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale -

FDSS, Penitenciarul Deva, Societatea

Română Alzheimer, Filiala Napoca,

Asociaţia Pro Assisto, Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă Socială din

cadrul Universităţii din "Babeş Bolyai"

din Cluj Napoca, Penitenciarul Bistriţa,

DGASPC Cluj;

contracte de sponzorizare/parteneriat

încheiate în vederea organizării Galei

Naționale a Excelenței în Asistență

Socială;

gestionarea RNASR, reactualizarea și

publicarea acestuia în Monitorul Oficial

al României, Partea I, în condițiile

Legii;

29 ianuarie organizarea Mesei rotunde

despre profesionalizarea serviciilor de

asistență socială, prin angajarea de

asistenți sociali. La întâlnire au

participat reprezentanții Ministerului

Muncii si Justitiei Sociale, Asociației

Comunelor din România, Asociației,

Directorilor Direcțiilor Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului,

Comisiei pentru Muncă și Protecție

Socială din Camera Deputaților și s-au

discutat soluții punctuale la

problemele identificate în sistemul de

asistență socială din România;

organizarea, prin intermediul

sucursalelor teritoriale de evenimente

de promovare a profesiei dar și a altor

evenimente marcante – Zilele

Asistenței Sociale sub egida Federației

Internaționale a Asistenților Sociali

(IFSW) - Peste 700 de asistenti sociali

au participat la evenimentele

organizate de Structurile teritoriale ale

CNASR;
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Adresă trimisă către Ministrul Muncii

şi Justiţiei Sociale referitoare la

proiectul de hotărâre pentru

modificarea și completarea Normelor

metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind

asigurarea calităţii în domeniul

serviciilor sociale, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și

pentru modificarea Hotărârii

Guvernului nr.867/2015 pentru

aprobarea Nomenclatorului serviciilor

sociale, precum şi a regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare a

serviciilor sociale prin care s-a solicitat

să nu se abroge articolul 8, literele a) și

b) ale alineatului (6);

întâlniri cu reprezentații Ministerului

Muncii și Justiției Sociale și ai

Autorității Naționale pentru Persoane

cu Dizabilități și transmiterea unor

puncte de vedere cu privire la

introducerea în COR a ocupației

Manager de caz pentru persoanele cu

dizabilități;

participarea la sedințele Comisiei de

soluționare a contestațiilor din cadrul

Autorității Naționale pentru Protecția

Drepturilor Copilului și Adopție;

întâlnirea Adunării Generale a Federației

Internaționale a Asistenților Sociali

(IFSW);      

vizita delegaţiei Suediei compusă din

reprezentanţi ai Consiliului administrativ

din Stockholm şi Consiliul adminitrativ

al Suediei în cadrul căreia s-au discutat

problemele emigranţilor în Suedia şi

îmbunătăţirea schimbului de informaţii

referitoare la cazurile sociale;

organizarea ședinței ordinare a

Consiliului Național al Colegiului

Național al Asistenților Sociali din 21

iunie 2019;
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Demersuri realizate către Autoritatea

Naţională pentru Calificări prin care au

fost eliminate de pe site-ul ANC

standarde ocupaţionale care încălcau

Legea 466/2004 privind statutul

asistentului social;    

Demersurile realizate către Autoritatea

Naţională pentru Calificări şi către

Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi

Inspecţie Socială prin care s-a solicitat

retragerea autorizaţiei de furnizor de

formare pentru diverşi furnizori de

formare care organizau programre de

formare pentru asistent social cod COR

263501 şi tehnician asistenţă socială cod

COR 341201;

demersuri prin care diverşilor

furnizori de formare care organizau

programe de formare pentru ocupaţii

de asistent social nivel mediu sau

asistent social nivel superior le-au fost

aduse la cunoştintă prevederile Legii

466/2004 privind statutul asistentului

social;

demersuri realizate către Ministerul

Muncii şi Justiţiei Sociale cât şi către

Autoritatea Naţională pentru

persoanele cu Dizabilităţi referitoare la

introducerea în Clasificarea

Ocupaţiilor din România a ocupaţiei

“manager de caz pentru persoanele cu

dizabilităţi”;

Demersuri către Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale la solicitarea unui grup

de asistenţi social cu privire la

salarizarea acestora;

Desemnarea reprezentanţillor CNASR

în cadrul comisiilor de concurs pentru

diferite posturi de asistent social scoase

la concurs şi pentru comisiile judeţene 

de evaluare a persoanelor adule cu

handicap;

Consultări la nivelul Autorităţii

Naţionale pentru persoanele cu

Dizabilităţi pe marginea modelului

cadru de anchetă socială care constituie

anexa 6 la HG nr. 430/2008 pentru

aprobarea Metodologiei privind

oganizarea şi funcţionarea comisiei de

evaluare a persoanelor adulte cu

handicap;

Adresă către Ministerul Muncii şi

Justiţiei Sociale cu privire la cheltuielile

aferente sistemului de asistență socială,

respectiv sistemul de protecție al

copilului si al persoanei cu dizabilități;

Adrese către diverse instituţii

(DGASPC-uri, primării, AJPIS, ONG-

uri) cu privire la reglementările privind

exercitarea profesiei de asistent social

în conformitate cu Legea 466/2004

privind statutul asistentului social cât şi

informări pe canalele de comunicare

ale CNASR;
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Corespondenţă purtată cu Ministerul

Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional

pentru Recunoaşterea şi Echivalarea

Diplomelor şi Autoritatea pentru

Digitalizarea României cu privire la

reglementarea profesiei şi

recunoaşterea diplomelor cetăţenilor

Uniunii Europene – CNASR este

integrat în Sistemul de Informare

pentru Piaţa internă al Comisiei

Europene ca autoritatea română

competentă pentru profesia de asistent

social;

Răspunsuri la solicitări adresate de

asistenţii sociali, instituţii abilitate sau

alte persoane referitoare la

reglementările cu privire la exercitarea

profesiei de asistent social;

Conferința internațională ”Combaterea

marginalizării și excluziunii sociale în

Regiunea Dunării”, 23 - 26 septembrie

2019, Murighiol, Tulcea, România.

Reprezentanții CNASR la eveniment au

prezentat și susținut “Rolul asistenților

sociali în dezvoltarea serviciilor de

asistență socială”;

Adrese, demersuri, puncte de vedere

realizate către Guvernul României,

Parlament, Ministerul Muncii şi Justiţiei

Sociale, Consiliu Legislativ, Consiliul

Economic şi Social, partidele politice,

societatea civilă, iniţiatori cu privire la

iniţiativa de modificare a Legii 466/2004

privind statutul asistentului social.

Iniţiaivă respinsă definitiv de

Parlamentul României în plen în luna

mai 2020;

Colaborarea cu Avocatul Poporului în

baza protocolului încheiat anual pentru

selectarea colaboratorilor externi-

asistenţi sociali la Domeniul privind

prevenirea torturii în locurile de detenţie;

Membru în cadrul Grupului de lucru și

Comitetul de coordonare, sprijin și

monitorizare a proiectului

POCU/465/4/4/28038  ”Venus –

Împreună pentru o viață în siguranță!”

implementat de Agenţia Naţională pentru

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
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Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

din România a atras atenția în repetate

rânduri asupra lipsei asistenților sociali

din mediul rural. Cel mult 20 % dintre

primăriile din mediul rural au un

asistent social, în timp ce absolvenții

din acest domeniu nu sunt angajați.

Prezent în studiul Rdio România

Satelor, Cristian Roșu -

vicepreședintele Colegiului National al

Asistentilor Sociali, a prezentat situația

actuală și realitățile care împiedică

desfășurarea în bune condiții a

activității de asistență socială la sate;

Pe 9 mai, de Ziua Europei și Ziua

Independenței României, Colegiul

Naţional al Asistenţilor Sociali s-a

alăturat rețelei europene de combatere

a săraciei (EAPN) pentru a combate

săracia în Europa;

23 octombrie 2019 - Cu ocazia aniversării a 20 de ani a Centrului

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Colegiul Naţional al

Asistenţilor Sociali, în calitate de autoritatea română competentă

pentru profesia de asistent social a primit certificatul de apreciere

privind calitatea de partener constant, pentru rolul activ în

dezvoltarea şi susţinerea recunoaşterii studiilor absolvenţilor de

asistenţă socială.
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Întărirea forței de muncă în serviciile
sociale din România

PROIECT IMPLEMENTAT DE CNASR, FINANŢAT DE UNICEF ROMÂNIA

 

În perioada 2018-2019 Colegiul Național al Asistenților Sociali a implementat proiectul

”Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România”, finanțat de

UNICEF.

În anul 2018 au fost derulate în cadrul proiectului a 31 de focus grupuri în 24 de judeţe

ale ţării la care au participat 482 de persoane (421 asistenţi sociali şi 61 persoane cu

atribuţii).

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate o serie de conferinţe regionale în Bucureşti,

Constanţa, Craiova, Braşov, Oradea, Vaslui la care au participat asistenţii sociali din

toată ţara. 
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În perioada 21-22 noiembrie 2019 s-a desfăşurat conferinţa "Întărirea Forței de Muncă

din Asistență Socială din Romania" - eveniment organizat de Colegiul Naţional al

Asistenţilor Sociali în parteneriat cu UNICEF Romania. În cadrul conferinței Florin

Lazăr, președintele Comisiei de Cercetare a CNASR a prezentat ,,Analiza sistemului de

asistență socială diin România din perspectiva principalei sale resurse- asistentul social”

iar Mihai Iovu, membru al Comisiei de Cercetare a CNASR ne-a oferit o Analiză

privind competențele asistenților sociali. Tatiana Duță, asistent social principal, a

prezentat ,,Codul de practică a asistentului social". Evenimentul s-a bucurat de prezența

a peste 60 de asistenți sociali, care au participat la cele 6 ateliere de lucru ce au avut ca

teme de dezbatere: creșterea numărului de asistenți sociali recrutați în serviciile sociale

(în special în mediul rural și în comunitățile dezavantajate), îmbunătățirea gradului de

păstrare în sistem a profesioniștilor cu experiență, îmbunătățirea capacității de

intervenție a asistenților sociali, competențele profesionale, standardele profesionale și

formarea profesională.
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În 24 decembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Codul privind

practica asistentului social conform hotărării Congresului Național al CNASR din 2019.

Codul de practică descrie standardele profesionale care sunt necesar a fi puse în

practică în activitatea profesională curentă a unui asistent social, responsabilitățiile

acestuia în funcție de treapta de competență profesională, precum și formarea

profesională necesară pentru obținerea respectivei trepte. 

Documentul a fost elaborat de către CNASR în cadrul proiectului "Întărirea forței de

muncă în serviciile sociale din România", finanțat de către Unicef România, căruia îi

suntem recunoscători pentru că a făcut posibil acest demers și a fost finalizat în urma

consultărilor regionale organizate de structurile teritoriale ale Colegiului, cu membrii

CNASR și cu alte părți interesate.

Este pentru prima dată când în România sunt setate astfel de standarde referitoare la

practica asistentului social, acest Cod venind în completarea Codului Deontologic al

profesiei de asistent social, aprobat în 2008.

Documentul integral se găsește pe site-ul CNASR la secțiunea Juridic/Legislație – link

site https://cnasr.ro/cod-privind-practica-asistentului-social.
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atelier "Inteligenţa Emoţională", un

eveniment cu şi despre emoţie,

Unde? Când? şi De ce? o simţim...

sau nu o simţim/trăim/exprimăm! -

5 septembrie 2019, invitaţi Dana

Cluve – psiholog şi Alin Potinche -

asistent social.

workshop "Combaterea şi

prevenirea alergiilor alimentare" -

23 octombrie 2019, invitată doamna

Dr. Claudia Adriana Nicolae, Medic

primar Alergologie și Imunologie

Clinică, preşedintele Asociaţiei

Române de Educaţie în Alergii.

workshop "Rolul instituțiilor de

evaluare, monitorizare și control în

domeniul serviciilor sociale"- 11

decembrie 2019, inivtată Cleopatra

Heroi – asistent social.

PROGRAM DIALOGURI

 

workshopul ”Creativitate și Inovație”

- 28 februarie 2019, invitat Mihai

Baciu, Senior Trainer în

Comunicare, Creativitate & Inovaţie.

workshopul ”Metode de educație

nonformală pentru dezvoltarea

deprinderilor de viață 

 independentă” - 25 martie 2019,

invitată Adriana Popescu, Trainer

dezvoltare organizațională,

planificare strategică, inovație.

atelierul ”Empowerment individual”

- 18 aprilie 2019, invitată Cristina

Begoli, formator care își desfășoară

activitatea în domeniul social.
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Cel mai important eveniment al anului 2019 de promovare a profesiei de asistent social, a

fost organizarea la Ateneul Român a celei de-a şasea ediții a Galei Naționale a Excelenței

în Asistență Socială.

Evenimentul a marcat Ziua Mondială a Asistenței Sociale – 19 martie 2019 și

a  recompensat performanța și excelența celor care și-au adus contribuția la

dezvoltarea  asistenței sociale și la promovarea profesiei de asistent social în anul 2018

Gala Națională a Excelenței în 
Asistență Socială

ediția a VI-a
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Gazdă a evenimentului a fost cea care a sprijinit Gala încă de la prima ediție,

 Andreea Marin -Ambasadorul Excelenței în Asistență Socială.

Spectacolul serii a fost oferit de Horia Brenciu și HB Orchestra.
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Câștigătorii Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială ediția 2019  sunt:

Premiul Asistentul Social al anului 2018: Daniela Lupu (Brașov)

Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului: Simona Hanciș (Satu Mare)

Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi: Roxana Marinescu

(Mehedinți)

Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale: Livia Aioane

(Botoșani)

Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de

libertate: Constanța Camelia Baciu (Prahova)

Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost: Tamara

Piele (Dolj)

Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu:

Ana-Maria Lupei (Timiș)

Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi: Doina Săcui

(Tulcea)

Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie socială: Mihai

Enache (Dolj)

Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare: Oana Elena Bontea

(Vaslui)

Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infecției

cu HIV, consumului de droguri și exploatării sexuale: Elena Mircea (Constanța)
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Premiul pentru jurnalism: Gabriela Maura Anghel (Ziarul Evenimentul Regional al Moldovei

Iași)

Premiul politicianul anului: Adrian Solomon, Deputat PSD (Vaslui)

Premiul instituţia anului: Crucea Roșie Română

Premiul personalitatea anului 2018 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa

socială: Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluță (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social: Lavinia Iagăr

Cabinet individual de asistență socială (Sibiu)

Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale: Maria-Felicia Mihai

(Botoșani)

Premiul pentru cea mai activă sucursală CNASR:  Sucursala CNASR Dolj.

În cadrul Galei a avut loc și lansarea în avanpremieră a cărții ROMÂNIA se ridică în
picioare pentru ASISTENȚĂ ROCIALĂ, o monografiei a unei ample campanii
desfășurată la nivel național de Colegiul Național al Asistenților Sociali pentru
promovarea și valorizarea profesiei de asistent social.
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Comisia de formare profesională continuă

Obiectivele strategice la nivelul CNASR avute în vedere de CFPC în activitatea
desfăţurată în anul 2019 au fost:
 
1.3 Consolidarea legăturii cu furnizorii de formare profesională în vederea
dezvoltării programelor de formare.
1.4 Atragerea de noi furnizori de formare profesională în vederea diversificării
ofertei de formare.
3.2 Realizarea de programe de formare profesională.
5. Asigurarea unui management responsabil al CNASR.
 
Au fost analizate 136 cereri (fata de 130 in anul 2019)  astfel:

 -43 cereri individuale de creditare depuse de către asistenți sociali (față de 8 cereri în
2018)
- 1 nou furnizor de formare profesională înscris în Registrul furnizorilor de formare
profesională al CNASR
- 2 Furnizori de formare profesională re-avizați.

Cereri de avizare şi creditare evenimente:

 Asociaţia Alianţa România fără orfani – 3
 Asociaţia Catharsis – 1 
 Asociaţia Mentor în munca socială – 2  
 Asociația Asistenților Sociali Profesioniști Prosocial  - 1 
 Asociația de Servicii Sociale, Consultanță și Formare în Domeniul Social   - 1 
 Centrul pentru dezvoltarea serviciilor sociale - 5
 CIS Improve – 1
 Consulting sw – 1
 FDSS – 5
 Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta – 1
 SC Avangarde Business Group SRL  -1
 SC MedicHub srl – 1
 Fundaţia Sensiblu – 1
 Sucursala Arad - 1
 Sucursala Argeş – 4
 Sucursala Bacău - 2
 Sucursala Bihor – 2
 Sucursala Braşov - 2
 Sucursala Bucureşti - 3
 Sucursala Cluj – 12
 Sucursala Dolj – 4
 Sucursala Giurgiu – 2
 Sucursala Hunedoara – 1
 Sucursala Iaşi – 7
 Sucursala Prahova – 5
 Sucursala Satu Mare –5
 Sucursala Vâlcea – 5
 Sucursala Tulcea – 3 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială,
Departamentul de asistenţă socială – 6
Universitatea Ovidius - 1
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Au fost avizate şi creditate un număr de 91 noi programe de formare profesională
continuă pentru asistenţi sociali, cu  un număr total de 205 credite profesionale.
 
Programe desfăşurate de CNASR şi creditate individual
- Programul ”Dialoguri” - 6 
- Întâlnirile din cadrul proiectului - "Intarirea fortei de munca din serviciile de
asistenta sociala din Romania" finanţat Unicef România   – 2 credite (intâlniri
organizate la nivelul următoarelor sucursale Bihor, Dolj, Constanţa, Vaslui, Braşov şi
Bucureşti)
Au fost realizate comunicări cu furnizorii de formare profesională avizați de către
CNASR în vederea menţinerii statutului de furnizori de programe de formare
profesională prin transmiterea documentaţiei de reavizare. 
 
 
 
Preşedinte: Andreea Pontoş
Membrii: Marinela Grigore, Emilia Sorescu
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Comisia de deontologie profesională 

Sesizări/reclamaţii:     6 sesizări

 

- demersuri: cercetare disciplinară pentru cazurile în  care persoanele care au făcut subiectul

sesizării sunt înregistrate în RNASR, adresă către primării/instituţii pentru sesizarea/verificarea

situaţiilor prezentate în sesizările care au ajuns la CNASR.

Preşedinte: Romelia Blejan

Membri: Viorel Vlad, Lavinia Iagăr

Comisia de strategie şi dezvoltare
profesională

Activitatea internă:

-    Monitorizarea obiectivelor strategice asumate prin programul managerial pentru mandatul

2017-2022.

-   Implicarea în buna desfăşurare şi organizare a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă

Socială - atragerea unor sponsori şi parteneri.

Preşedinte: Cristina Teoroc

Membri: Marius Roman, Ionuţ Rotaru
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Comisia de imagine şi comunicare
În decursul anului 2019 Comisia de Imagine și Comunicare a CNASR a continuat activitatea de

promovare a Colegiului, a membrilor săi, a susținătorilor și a tuturor demersurilor întreprinse

pentru binele și interesul asistenților sociali.

Principalul instrument folosit de comisie pentru îndeplinirea atribuțiilor a fost elaborarea

lunară a   newsletterul CNASR, care face legătura și adună în paginile sale rezultatele tuturor

comisiilor Colegiului, împărtășind astfel publicului larg principalele știri și informații despre

activitatea Colegiului, precum și noutăți din domeniul asistenței sociale. 

Astfel, în paginile publicației apar lunar, articole și interviuri cu asistenți sociali din diferite

domenii de activitate, cu susținători ai asistenței sociale, cu experiență bogată și realizări

notabile, interviuri cu personalități, factori de decizie, șefi de instituții de asistență socială. 

Un alt scop al Newsletter-ului, îndeplinit pe parcursul perioadei raportate, este prezentarea și

promovarea  activității Structurilor Teritoriale ale CNASR, existând în cadrul acestuia o pagină

dedicată evenimentelor derulate în teritoriu. De asemenea, newsletterul preia principalele

comunicate și luări de poziție ale conducerii CNASR, promovându-le ca un sumar lunar al

ativității Colegiului. 

Comisia a participat lunar la ședințele Biroului executiv prin reprezentantul său, a luat astfel

cunoștință de principalele preocupări și linii directorii și a adus în discuție subiecte legate de

creșterea și îmbunătățirea imaginii Colegiului.

În data de 26 iulie 2019, președintele comisiei a organizat, moderat și facilitat, la Vaslui,

întâlnirea regională,  organizată de  Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România

(CNASR) - „Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România”, proiect

finanţat de Unicef România pentru disemnarea materialelor aprobate în şedinta Congresului

Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali -   Ghid privind buna practică a

asistentului social, Treptele de competenţă profesională ale asistentului social, Formarea

profesională a asistentului social. La întâlnire au participat un număr de 46 de asistenți sociali

din județele Vaslui, Iași, Botoșani, Bacău și Neamț. De asemenea, în perioada 21-22 noiembrie

2019, doi membri ai Comisiei au participat la Conferința finală de prezentare a rezultatelor

proiectului "Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România", unde au

avut și rolul de a modera 2 ateliere de lucru și de a prezenta concluziile obținute în cadrul lor. 

Comisia de Imagine și Comunicare a CNASR a colaborat la elaborarea unor comunicate de

presă ce vizau știri apărute în mass-media despre profesia de asistent social.
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De asemenea, membrii Comisiei au promovat Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială,

ca un eveniment marcant dedicat asistenților sociali și au atras parteneri și sponsori pentru

derularea optimă a acesteia.

Prin activitatea sa, Comisia promovează imaginea Colegiului, dezvoltă și consolidează relațiile

cu membrii săi precum și cu alte organizații, instituții relevante pentru domeniul

asistenței sociale.

Preşedinte: Ştefania Savin

Membri: Alin Potinche, Mihaela Motoc, Mirela Negruş, Violeta Ioan
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Activități și publicații 2019-2020

 

Cercetări

· Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România. Finanțare UNICEF.

o  Conferința de încheiere în 21 noiembrie 2019, la IBIS Parlament. 

 

·Explorarea practicilor de auto-protecție în fața distresului în domeniul Asistenței Sociale: O

perspectivă internațională (n=434) Florin Lazăr (CNASR/UB), Degi L. Csaba (CNASR/UBB),

Elena-Iulia Mardare (UB), Dr. J. Jay Miller (University of Kentucky, U.S.A), Zuzana Poklembova

(University of Prešov, Slovacia). 

o  Raportul este în curs de elaborare.

 

În cadrul noului proiect cu UNICEF va fi inclusă și o cercetare.

 

Propunere: creditare cu 1 punct profesional participarea membrilor la cercetările realizate sub

egida CNASR.

 

Publicatii ale Comisiei de Cercetare a CNASR în perioada iunie 2019 – iunie 2020     

           

2 cărți din cercetarea cu UNICEF

· Lazăr, F ; Roșu, L. ; Cristea, D. ; Iovu, MB. (2020). Perspective asupra sistemului și serviciilor

de asistență socială din România [Perspectives on the social work services system in Romania].

Tritonic, București.

·  Iovu, MB.; Lazăr, F. Cristea, D. (2020).  Competențele profesionale ale asistenților

sociali [Social workers professional competences]. Tritonic, București.

 2 articole în reviste internationale de prestigiu

 Lazar F, Mihai A, Gaba D, Ciocanel A, Rentea G, Munch S. (2019)  Romanian  social workers

facing the challenges of neo-liberalism. European Journal of Social Work. 22(2), 326-337. 

 Lazăr F, Lightfoot E, Degi C, Iovu M. Back from the ashes of communism. The rebirth of

social work profession in Romania. The British Journal of Social Work. (Manuscript under

review). 

3 prezentari conferinte internationale ale unor cercetări derulate de CNASR sau cu sprijin.

 

Comisia de cercetare în Asistență Socială
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Prezentari la conferinte :

1.  Lightfoot E, Lazăr F, Degi C, Iovu M. Social Workers in Romania: The Revitalization of the

Profession. Society for Social Work and Research 24th Annual Conference - Reducing Racial

and Economic Inequality. 15-19 January 2020, Washington DC, US

2.   Lazăr F, Rentea GC, Gaba D, Mihai A, Ciocănel A, Munch F. Shortcomings and benefits of

social work practice: Romanian social workers’ perceptions. Paper presented at the 4th Social

Work International Conference, „The Place and Role of Social Work in the 2020s and Beyond”,

7-8 November 2019, Bucharest, Romania.

3.   Lazăr F, Gaba D, Mihai A, Rentea GC, Ciocănel A, Munch S.  In search of the balance

the conflict between work and family among Romanian social workers. Paper presented at ISA

RC52 Interim Conference: Professions and Society. Facing the challenges of marketization,

globalization and digitalization, 4-6 July, Florence, Italy.

A 10-a Conferința Europeană de Cercetare în Asistență Socială din 2020 s-a amânat pentru 5-7

mai 2021 la București (www.ecswr2020.org). Este pregătit dosarul de creditare a conferinței,

workshop-urilor, mini-conferințelor din prima zi. Asistenții sociali pot participa. Toți membri

Comisiei sunt în echipa de organizare a conferinței.

Preşedinte: Florin Lazăr

Membri: László Csaba Dégi, Iovu Bogdan
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Plecând de la misiunea ei: „Continuarea consolidării profesiei de asistent social, construirea

unității profesionale și creșterea valorii sociale în cadrul comunității din județul Bacău ”, echipa

Sucursalei Teritoriale Bacău a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România a

desfășurat pe parcursul anului 2019 următoarele activități:

 

1.   Nominalizarea asistenților sociali din cadrul Sucursalei Teritoriale Bacău   în cadrul Galei

Naționale a Excelenței în Asistență Socială care s-au remarcat prin activitatea profesională în

anul 2018. La cea de-a VI-a ediție a Galei au fost nominalizate un număr de 7 persoane. Au

ajuns în finală 3 colegi asistenți sociali, la următoarele categorii: 

·       Asistentul social din domeniul sănătate / servicii medicale; 

·       Asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate; 

·       Asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu; 

 

2.  Promovarea Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială, Ediția a VI-a în rândul

membrilor CNASR – Sucursala Teritorială Bacău  și  în massmedia locală. În acest

sens, au fost transmise e-mail-uri tuturor membrilor sucursalei   și a fost folosită pagina de

facebook. De asemenea, a fost transmis un comunicat de presă în Cotidianul Deșteptarea.

 

3.   19.03.2019 - Participarea la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială a unui număr de

10 asistenți sociali.

 

4.   29.03.2019 - Organizarea, în cadrul  ZAS 2018, a Workshop-ului “Promovarea importanței

relațiilor umane”, în parteneriat cu ”Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al

Judeţului Bacău, Penitenciarul Bacău și Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”.

Dedicat tuturor asistenților sociali din județul Bacău, indiferent de sfera în care aceștia își

desfășoară activitatea profesională, evenimentul a fost structurat în 3 grupuri de lucru, în care

au fost abordate subiecte precum: comunicare interdisciplinară; relația specialist - beneficiar şi

dezvoltare personală. Evenimentul a fost găzduit de Asociația Betania din Bacău, au participat

un număr de 105 persoane, din care   92 asistenți sociali – membri CNASR care au obținut

credite profesionale. 

 

 

Raport Sucursala Teritorială Bacău
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5.    21.06.2019 – participarea echipei Structurii Teritoriale la ședințele Consiliului Național şi

Congresului, organizate la București.

6.     01.10.2019 – Participare în calitate de parteneri, la conferința organizată de Fundația de

Sprijin Comunitar cu tema ”Dezvoltarea și finanțarea de servicii sociale pentru fiecare vârstnic

în propria comunitate”. Evenimentul a fost organizat în Sala Mare a Palatului Administrativ din

Bacau.

7.   14.11.2019 – Workshop ”Implicarea asistenților sociali în prevenirea și tratarea fenomenului

de devianță”. În contextul organizării și desfășurării unor manifestări științifice și profesionale

au devenit tradiționale în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, Conferința națională

cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective -

DECRET” reprezintă un eveniment organizat anual, cu scopul de a încuraja activitatea de

cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalităţi de prevenire şi

combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic

adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes. 

Au participat 69 persoane, incluzând asistenți sociali, profesori universitari și reprezentanți ai

altor ONG-uri. Evenimentul a fost creditat cu 2 credite profesionale

8. 21-22.11.2019 - Participarea președintelui structurii teritoriale la conferinţa de prezentare a

rezultatelor proiectului "Întărirea forţei de muncă din serviciile de asistenţă socială din

România", finanțat de UNICEF România.

9. Promovarea și mediatizarea în rândul membrilor sucursalei colegiului a concursurilor

organizate pentru ocuparea unor posturi  de asistent social de către instituții publice și private

din județul Bacău. Totodata, au fost făcute demersuri în vederea respectării prevederilor Legii

466/2004 privind Statutul Asistentului Sociali de către potențialii angajatori, astfel încât aceștia

să încadreze pe posturi de asistent social doar persoanele care dețin avizul de exercitare a

profesiei.
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10. Facilitarea plății cotizației de membru pentru salariații din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, prin

Serviciul Economic și Financiar Contabil al instituției precum și actualizarea periodică a

situației centralizate a acestor plăți.

Deasemenea, în toată această perioadă, comitetul sucursalei, a   oferit constant

informații/consultanță membrilor sucursalei, privind actualizarea treptelor de competență,

obținerea atestatului de liberă practică, înființarea de cabinete individuale etc.

Președinte - Lucian Bodor, Vicepreședinte - Elena Ardeleanu,  Membri - Mihaela Georgiana

Ioja, Alina Mihaela Lupu, Elena Ungureanu.
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În anul 2019, Sucursala Bihor a derulat urmatoarele activităţi:

 1.   Programe de formare profesională continuă – în anul 2019 au fost organizate trei

întâlniri dedicate asistenților sociali din judetul Bihor, unele cu participanti asistenți sociali din

alte judeţe. 

a.      Workshop – ”Diversitatea, realitatea noastră. Similitudini şi diferenţe în perspectiva

asistentului social”, organizat în perioada 13-14 iunie 2019.

b.    Conferinţa "Femeia romă- între prejudecata şi destin".  

c.    "Întărirea forţei de muncă din serviciile de asistentă socială din România" – cu participarea

unor colegi asistenți sociali şi din județul Arad.

 2.   Gala Naţională a Excelentei în Asistenţă Socială  

Cea de-a VI-a   ediţie a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială a avut loc marţi, 19

martie 2019, la Ateneul Român din Bucureşti.

Sucursala Bihor a transmis nominalizările asistenţilor sociali şi în anul 2019 şi a participat la

eveniment. 

3.      Diseminarea permanentă a informaţiilor primite de la CNASR către membrii – toate

informaţiile primite de la CNASR spre informarea membrilor colegiului, au fost transmise

către aceştia. Au fost transmise newsletter – urile editate de membrii Comisiei de Imagine şi

comunicare. De asemenea, după fiecare sedinţă a Biroului Executiv, informările transmise de

către CNASR cu deciziile luate de forul de conducere a CNASR au fost transmise asistenţilor

sociali din judeţul Bihor. Orice informaţie primită în scopul informării colegilor noştri a fost

transmisă către aceştia. Pentru comunicarea cu membrii este folosit în principal yahoogrup –

Structura_Bihor_CNASR@yahoogroups.com şi pagina de Facebook Sucursala Cnasr Bihor.

4.      Participarea la şedinţa de Consiliu a CNASR – La şedinţă au participat Claudia Torje –

Preşedinte sucursala şi Andreea Pontoş – vicepreşedinte a sucursalei şi preşedintele Comisiei

de Formare Profesională din cadrul CNASR.

5.       Participarea la şedinţa extraordinară a Congresului Naţional al Colegiului Naţional al

Asistenţilor Sociali din România – la eveniment au participat Torje Claudia – preşedinte

CNASR Bihor, Andreea Pontoş – vicepreşedinte CNASR Bihor şi Gheorghe Cociorva –

Membru al Consiliul CNASR Bihor.

Reprezentare locală

-Sucursala Bihor a CNASR este membru observator în cadrul Comisiei de Dialog Social de la

nivelul Instituției Prefectului Bihor. În această calitate, vicepreședintele Sucursalei,  a participat

la 5 sedințe organizate de către Comisie, având intervenții legat de angajarea asistenților sociali

la nivelul primăriilor/ ong-uri precum și în general cu privire la activitatea din domeniul

asistenței sociale și servicii sociale la nivelul județului.

Claudia Torje  –preşedinte,  Andreea Pontoş – vicepreşedinte, Gheorghe Cociorva – membru,

Ioana Ostahie – membru, Paula Madalina Gîrba – membru.
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Obiectivul strategic 1 – Consolidarea instituțională a Colegiului

Activități: Prin activitățile desfășurate de către Structura Teritorială Botoșani a CNASR, s-a

urmărit consolidarea atât a organizației profesionale a asistenților sociali din județul Botoșani,

cât și a CNASR în ansamblu. 

Obiectivul strategic 2: Reprezentarea intereselor asistenților sociali 

Una dintre cele mai importante misiuni a Structurii Teritoriale este de a reprezenta interesele

membrilor comunităţii asistenţilor sociali. 

Activități: Actualizarea unei baze de date .O activitate importantă, în fiecare an, este

actualizarea unei baze de date cu toți asistenții sociali care profesează pe raza județului, în

diferite domenii de activitate, pentru ca aceștia să fie informați cu privire la toate activitățile

Structurii Teritoriale și a CNASR și pentru ca posibilele sesizări, sugestii etc. să poată fi

transmise încât să ajungă la comisiile sa persoanele competente să le soluţioneze sau să le

valorifice.  De-a lungul anului, această bază de date s-a extins, s-a actualizat, făcând posibilă și

creearea unui grup de whatsapp, denumit CNASR Botoșani. 

Obiectivul strategic nr. 3 – O vizibilitate pozitivă la nivel județean și național a Structurii

Teritoriale Botoșani a CNASR 

Comitetul Structurii Teritoriale Botoșani a CNASR își propune mediatizarea permanentă a

activităților pe care le desfășoară, prin invitarea reprezentanților mass-media, a unor

reprezentanți ai CNASR și ai unor instituții de interes județean sau mediu academic la cele mai

semnificative evenimente organizate la nivel local și transmiterea de informări către CNASR

(suport narativ, fotografii, materiale video etc.).

Activități: Actualizarea continuă a paginii de facebook În acest sens, s-a constituit pagina de

facebook a Structurii Teritoriale Botoșani, prin intermediul căreia se mediatizează toate

activitățile organizate. https://www.facebook.com/cnasr.botosani/

Raport Sucursala Teritorială Botoşani
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16 martie 2019 - Locatia: Mănăstirea Vorona, județul Botoșani

Activități desfășurate în adrul ZAS 2019 – Sucursala Botoșani a CNASR:

Atelier de lucru pe tema „PROMOVAREA IMPORTANȚEI RELAȚIILOR UMANE”, organizat

la Mănăstirea Vorona, județul Botoșani,

La această activitate au participat : 60 de asistenți sociali din cadrul Structurii Teritoriale

Botoșani (55 asistenti sociali din județ + 5 asistenti sociali din cadrul Biroului Executiv) și 7

participanți (alte profesii: primarul comunei Vorona, Directorul executiv si Directorul executiv

adjunct – DGASPC Botoșani, reprezentant presa locală, alti profesioniști) .

Tipărirea și distribuire a 70 calendare,   care au cuprins față - verso – calendar 2019 si sigla

CNASR – Structura Teritorială Botoșani  și 70 pixuri.

Aceste calendare au fost distribuite in ziua de 16 martie 2019 la toți participanții (asistenți

sociali + alți invitați).

Chestionar de feed back, distribuit la 60 de asistenți sociali participanți la Atelierul de lucru

Articole de presă 

Ø   http://actualitateabotosaneana.ro/ziua-asistentei-sociale-2019-a-fost-organizata-la-

manastirea-vorona/?

fbclid=IwAR2EQyEQMnz2aR0PVZ7Qw1nPlQuP8usc4FmK9oQG9WAh7nS7aoEWvYdMwxM

Ø   http://actualitateabotosaneana.ro/zilele-asistentei-sociale-2019-promovarea-importantei-

relatiilor-umane/?

fbclid=IwAR0NTX7cznNfTV5uCIykTHMXPbDLrIAFG18gacpgUl7rUIizZI_zYO4amY0

Ø   http://stiri.botosani.ro/stiri/social/zilele-asistentei-sociale-2019-la-botosani-

quotpromovarea-importantei-relatiilor-umanequot.html

Ø  https://www.ziarebotosani.ro/social/zilele-asistentei-sociale-2019-promovarea-importantei-

relatiilor-umane-organizata-sambata-la-manastirea-vorona
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WORKSHOP ”IMPLICAȚII PSIHO-SOCIO-MEDICALE ALE FENOMENULUI DE

VIOLENȚĂ”, ediția a II-a – 28 iunie 2019, orele 10,00 – 15,00, 2 credite profesionale,

Restaurant Maria Botoșani

- 80 de participanți la eveniment, organizat in parteneriat cu Sucursala Teritorială C.N.A.S.R.

Iaşi 

- SEMINAR REGIONAL „PERSPECTIVE, PARTICULARITĂȚI ȘI PROVOCĂRI ÎN

ASISTENȚA PSIHOSOCIALĂ A PERSOANELOR DEPENDENTE DE DROGURI”   -   27

Septembrie 2019, orele 10.00 – 15.00, 2 credite profesionale, Restaurant MARIA Botoșani

Au fost 80 participanți la eveniment - specialiști din județele Iași și Botoșani: asistenți sociali,

psihologi, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi - organizat in parteneriat cu Sucursala

Teritorială C.N.A.S.R. Iaşi   Asociaţia „Aproape de Oameni” – A.D.O., Agenția Națională

Antidrog şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani 

- SĂRBĂTORIREA ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI – 3

decembrie 2019 - Evenimentul „Care este  (DIZ)ABILITATEA TA?”, aflat la a II-a ediție,  a avut

loc la Mall ”Uvertura” Botoșani – etajul IV, între orele 13.30 – 17.00 și a constat în organizarea

unor Ateliere de creație și momente artistice cu participarea persoanelor cu dizabilități de la

mai multe instituții publice și organizații neguvernamentale. 

Ecouri în presa locală și pe pagina de facebook a Structurii Teritoriale:

http://www.banulbotosanean.ro/stiri-locale/38743-care-este-diz-abilitatea-ta-editia-a-ii-a/?

fbclid=IwAR1kvtKiIxCIWHEXm9jIJ7qcZwM_UPjNgxOi3i2GZaOjg_6adVyiBPgxsK0

https://www.monitorulbt.ro/local/2019/12/02/ziua-internationala-a-persoanelor-cu-

dizabilitati-va-fi-marcata-prin-ateliere-creative-si-un-carnaval/

http://actualitateabotosaneana.ro/3-decembrie-ziua-internationala-a-persoanelor-cu-

dizabilitati-2/

http://stiri.botosani.ro/stiri/social/3-decembrie-ziua-internationala-a-persoanelor-cu-

dizabilitati-1.html

https://www.monitorulbt.ro/local/2019/12/02/ziua-internationala-a-persoanelor-cu-

dizabilitati-va-fi-marcata-prin-ateliere-creative-si-un-carnaval/?

fbclid=IwAR2ZMltHRYFyBE2hr56Fkv7WUFhMVG-ES5NC3pFElBqi0yYsqzxXIxl5kFY

https://www.botosaneanul.ro/top-news/ziua-persoanelor-cu-dizabilitati-la-botosani-sau-

miracolul-lui-impreuna-foto-video/

https://www.gazetabt.ro/local-ziua-internationala-a-persoanelor-cu-dizabilitati-marcata-la-

botosani/?

fbclid=IwAR1ELRaxnmGcm090DGaECia8DGsHvQJGp34a4jtK8WjR9vfVpk5CKBm63Fs
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- PARTICIPARE LA GALA NAȚIONALĂ A EXCELENȚEI ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Ediția

a VI-a – 19 martie 2019, Ateneul Român

Structura Teritorială Botoșani se mândrește cu 2 câștigători ai Galei Naţionale a Excelenţei în

Asistenţă Socială ediția 2019:

·      Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale: Livia Aioane 

·      Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale: Maria-Felicia Mihai

- PARTICIPARE LA EVENIMENTUL „ZILELE ASISTENȚEI SOCIALE” Iași – 29 martie 2019,

orele 9.00 – 13.00, Sala Iustin Moisescu, din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași

- PARTICIPARE LA WORKSHOPUL INTERNAȚIONAL „REGÂNDIREA ACȚIUNII SOCIAL 

 DIN PERSPECTIVĂ ETICĂ PERSPECTIVE PENTRU PRACTICA SOCIALĂ” - 15 mai 2019 la

Centrul de Conferințe Palas, Iaşi

- PARTICIPAREA LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ „FAMILIA ÎN SOCIETATEA

CONTEMPORANĂ” Ediția a VI-a, 06 iulie 2019 – Palatul Culturii Iași

- PARTICIPARE LA ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL AL COLEGIULUI NAȚIONAL AL

ASISTENȚILOR SOCIALI  - 21 iunie 2019 – Rin Central Hotel, București

-  PARTICIPARE LA ȘCOALA DE VARĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ediția a II-a – 30-31 august

2019 - Mănăstirea Hadâmbu, Iași

- PARTICIPARE LA CONFERINȚA DE PREZENTARE A REZULTATELOR PROIECTULUI

"ÎNTĂRIREA FORȚEI DE MUNCĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN ROMÂNIA" - eveniment

organizat de Colegiul National al Asistenților Sociali în parteneriat cu UNICEF România - în

perioada 21-22 noiembrie 2019 – București, Hotel Ibis Parlament

- PARTICIPARE LA SEARA ASISTENȚILOR SOCIALI DIN MOLDOVA”, Ediția a II-a, 2019 -

vineri 15 noiembrie 2019, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași

- PARTICIPARE LA EVENIMENTUL ”SUFLET PENTRU SUFLET”, ediția a III-a, organizat de

Asociația Părinților Copiilor cu Autism din județul Botoșani – 12 decembrie 2019, orele 17 – 20

– Complex Casa Lux Ballroom

- Președintele Structurii CNASR – filiala Botoșani a susținut un interviu la publicația (scrisă și

on line) BOTOȘANEANUL– apărut în data de 04.12.2019, „Miracolul lui ÎMPREUNĂ la

Botoșani: toți avem o misiunea specială, trebuie doar să o identificăm”

https://www.botosaneanul.ro/top-news/ziua-persoanelor-cu-dizabilitati-la-botosani-sau-

miracolul-lui-impreuna-foto-video/
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Obiectivul strategic nr. 5: Asigurarea dezvoltării profesionale a asistenților sociali

Activități desfășurate:

- S-a purtat permanent corespondență, prin email, cu reprezentanții CNASR; 

- Absolvenții asistenți sociali au fost orientați către CNASR și informați cu privire la

demersurile necesare pentru a se înregistra în RNASR și ce procedura trebuie să urmeze pentru

a intra în posesia avizului de exercitare a profesiei de asistent social, taxe și cotizații etc.

- Absolvenții asistenți sociali au fost orientați către posturile de asistență socială scoase

la concurs pe parcursul anului, în instituții publice și private.

Daniel Hliban –preşedinte,  Radu Lacramioara– vicepreşedinte, Raluca Sorlescu – membru,

Carmen Elena Şmit – membru, Lucian Ursu – membru.
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Activităţi desfăşurate:

– întâlnire în 30 martie 2019, la sediul Centrului Maternal Călăraşi, cu prilejul sărbătoririi Zilei

Asistenţei Sociale;

–  împreună cu asistenţii sociali din cadrul MSI (DGASPC Călăraşi) s-au efectuat demersuri în

vederea colectării de ajutoare şi distribuirea lor în Cartierul Livada (cartier cu persoane/familii

aflate în nevoie);

–  1 iunie 2019 , un numar de 20 de asistenţi au participat la întâlnirea organizată la Sala ,,Barbu

Ştirbei'', asistenţii sociali având oportunitatea de a veni cu informaţii concrete, ca rezultat al

experienţelor trăite în derularea activităţii profesionale zilnice;

–   întâlnire cu membrii echipei privind diseminarea informaţiilor primite de la CNASR;

–   contactarea asistenţilor sociali din sucursala  în vederea nominalizării pentru Gala Naţională

a Excelenţei în Asistenţă Socială;

–   sprijin acordat asistenţilor sociali în demersul de a promova la locul de muncă;

–   informarea şi menţinerea legăturii cu asistenţii sociali din judeţ: actualizarea datelor

de contact; transmiterea de informaţii;

–   sprijinirea asistenţilor sociali ţi demers alături de conducerea DGASPC Calaraşi în vederea

susţinerii de cursuri de formare continuă pentru asistenţii sociali şi persoanele cu atribuţii în

asistenţă socială;

–      deplasări în teren (la primării) în vederea promovării profesiei de asistent social şi

informarea cu privire  la situaţia reală şi dificultăţile cu care se confruntă asistenţii sociali dar şi

cu privire la lipsa asistenţilor sociali în mediul rural;

–      desfăşurarea împreună cu o echipă formată din 3 asistenţi sociali   şi un psiholog, a   unei

campanii de informare în judeţul Călăraşi (şcoli, primării/comunitate) cu tema     ,,violenţa

domestică, trafic de persoane şi drepturile copilului''. În cadrul acţiunii s-au desfăşurat activităţi

de conştientizare a fenomenului de abuz şi violenţă precum şi prezentarea modalităţilor de

intervenţie şi tipurile de servicii ce pot fi  furnizate;

- participarea la evenimentele,  conferinţele organizate de la nivel central.

Carmen Hătcăreanu –preşedinte, Mihaela Sfârlea – vicepreşedinte, Florica Tănase – membru,

Claudia Dinu – membru, Nicoleta Gherghina – membru.

Raport Sucursala Teritorială Călăraşi

Raport 2019 35



 Perioada ianuarie – martie 2019

Au fost pregătite și organizate Zilele Asistenței Sociale în data de 21 Martie 2019. Activitățile cu

titlul “De La Teorie La Practică” au fost desfășurate în data de 21.03.2019, în Amfiteatrul

Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Babeș-Bolyai”.

Perioada mai 2019

  În perioada 29 – 30 mai 2019 au fost organizate de către Anca Simionca,   Lect.dr. și Adina

Rebeleanu, conf.dr., din Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB, și în colaborare cu

Sucursala teritorială Cluj, workshop-urile cu titlul “Zilele Clujene Ale Economiei Sociale”,

Ediţia a VI – a, sub forma unui atelier de lucru în Amfiteatrul Universităţii „Babeș-Bolyai”din

Cluj - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Temele discutate au fost: 

- Integrarea pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor

- Workshop 1. “Mai bine împreună, decat singur!  

- crearea de reţelele ca bază a ONG-urilor, networking pentru ONG-uri&quot;

Perioada septembrie 2019

La data de 19 septembrie 2019 Cluj-Napoca, în Str. Albert Einstein, Nr. 14, judeţul Cluj, d-nii Dr.

Eugen Băican – asistent social principal / RO, Dr. Carolina Hațegan Bodea, Alexandru Szekeli

au fost lectori în cadrul atelierului de lucru/workshop cu tema “Abordări ale problematicii

demențelor  și bolii Alzheimer în context psihosocial și medical”.

Perioada octombrie 2019

  1. La data de 18 octombrie 2019 a fost organizată “Conferința - Politici Sociale Adresate

Comunităților Marginalizate” în cadrul Primăriei Municipiului Turda – Sala Mare, judeţul Cluj. 

Lectorii conferinței au fost: Daniela Constantinescu – asistent social principal şi Mihaela

Olteanu – asistent social principal .

2. La data de 19 octombrie 2019 în Turda, Piața Romană, nr.16-18, judeţul Cluj, la “Fabrica de

timp liber” a fost desfășurat Atelier de lucru/workshop-ul cu titlul “Rolul Comunității În

Promovarea Toleranței Și Incluziunii Sociale”. Lectorii atelierelor au fost Daniela

Constantinescu – asistent social principal şi Prahoveanu Floriana Claudia – asistent social

principal.

 3. La data de 20 octombrie 2019, la Primăria municipiului Turda (Sala mare), judeţul Cluj în

cadrul “Festivalului toleranței și promovarea incluziunii sociale” a fost realizat și atelierul de

lucru cu titlul “Promovarea Modelelor De Bune Practici În Domeniul Incluziunii Sociale

Active”.

Raport Sucursala Teritorială Cluj
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Perioada noiembrie 2019

1.  La data de 7 noiembrie 2019, a fost organizat un Atelier de lucru/workshop cu titlul “Progres

Si Dileme Ale Protecției Copiilor” la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Sala

Amfiteatru, Et. IV, Str. Anghel Saligny, Cluj Napoca, judeţul Cluj.  Lectorii workshop-ului au

fost cadrele universitare din cadrul Facultății de Asistență Socială și Sociologie Prof. dr. Maria

Roth, Conf.dr. Cristina Baciu, Confr. Dr. Imola Antal, și Arpad Mathe – asistent social principal.

2. Societatea Română Alzheimer, Cluj Napoca în colaborare cu Universitatea De Medicină şi

Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” University, Cluj-

Napoca și Sucursala teritorială Cluj au organizat în 8 și în 9 noiembrie 2019, la Grand Hotel

Napoca, str. Octavian Goga Nr. 1, Cluj Napoca, conferința internațională “Boala Alzheimer - o

provocare pentru lumea contemporană. 

2.  Municipiul Câmpia Turzii prin Direcția de Asistență Socială Centrul de zi „CARINE” în

parteneriat cu Asociația Pro Assisto Câmpia Turzii și promovați de Structura Teritorială Cluj au

organizat în 14 noiembrie 2019, la Palatul Cultural Ionel Floașiu Câmpia Turzii, (sala de

ședințe),  workshop-ul cu titlul ”Copilul cu nevoi speciale în contextul integrării sociale”. 

3.     Centrul Comunitar Județean Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii și

Adulți Cluj, a organizat în data de 22.11.2019 împreuna cu Sucursala teritorisală Cluj în calitate

de colaboratori conferința cu titlul: ”Recuperarea neuro-psiho-motorie. Aspecte teoretice şi

practice”. 

4.   Penitenciarul Bistrița împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj Napoca, Facultatea

de Sociologie și Asistență Socială Cluj Napoca, Biblioteca Județeană “George Coșbuc” Bistrița și

Structura Teritorială Cluj, au organizat în 27 noiembrie 2019, ora 9.00, în Aula Extensiei

Bistrița UBB Cluj Napoca, Str. A. Mureșanu, Nr. 3-5, din Bistrița, prima Ediție a Simpozionului

de Teologie și Asistență Socială în Mediul Penitenciar. 

Arpad Mathe –preşedinte, Floriana Claudia Prahoveanu – vicepreşedinte, Mihaela Oltean - 

 membru, Simona Nadia Angheloiu – membru, Daniela Constantinescu – membru.
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Ianuarie și  Februarie

- elaborare de proiecte, planuri, acțiuni ale Sucursalei teritoriale Dolj pentru anul 2019,

-Sucursala teritorială Dolj a lansat către toţi membrii invitaţia să propună şi să participe la

întocmirea planului de acţiune al sucursalei, fiindu-le de asemenea, adus la cunoştinţă raportul

de activitate pentru anul 2018. Urmare acestei acţiuni, cu succes a fost elaborat Planul de

Acţiune-2019.

- promovarea profesiei de asistent social în media audio-video prin prezența în emisiunea

Tableta de Sănătate –TVR Craiova, acolo unde, inspirată de proiectul editorial   – Asistența

Socială- o chemare, o misiune, un destin!,   realizat la îndemnul și sub atenta coordonare a 

președintelui CNASR,  domnul profesor, univ. Dr. Doru Buzducea, echipa Sucursala teritorială

Dolj a dorit să aducă în atenția publicului larg trăirile, zbaterile, dificultățile dar și bucuria

resimțită de profesioniștii din domeniul social atunci când rezultatul muncii lor este fructificat

și pus în valoare de către clienții cu care lucrează, aceștia   reușind să își schimbe percepția

asupra propriului stil de viață.

- la solicitarea membrilor săi, Sucursala teritorială Dolj a sesizat CNASR nerespectarea

condiţiilor legale de participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social,

astfel ca acestea au fost modificate iar specialiştii au putut să participe la concurs în acord cu

vechimea, cu treapta de competenţă pe care o deţin, etc. 

- participare în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent

social.

Martie

– Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială- În fiecare an, Colegiul Național al

Asistenților Sociali celebrează excelența în asistență socială.

Anul acesta, Doljul a ajuns în finală cu 5 concurenți ( Mihai Enache, Tamara Piele, Ionela Groza,

Ramona Săseanu –realizator şi prezentator TVR Craiova, dar şi absolventă de asistentă

socială, Sucursala teritorială Dolj), dintre care 3 au și câștigat mare premiu:

Mihai Enache- Premiul pentru Asistentul Social din domeniul incluziunii sociale-economie

socială

Raport Sucursala Teritorială Dolj
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Tamara Piele- Premiul pentru Asistentul Social din domeniul incluziunii persoanelor fără

adăpost.

Sucursala teritorială Dolj - Premiul pentru cea mai activă sucursală a CNASR

Tot în luna martie (15-31 Martie 2019), Colegiul Național al Asistenților Sociali, prin sucursalele

teritoriale, celebrează Zilele Asistenței Sociale în România. Structura teritoriala Dolj a

organizat, la Craiova, workshop-ul cu tema -Dezvoltare personală şi optimizare profesională

prin tehnici expresiv-creative, dar și mai multe ateliere de lucru pentru profesioniștii din

domeniul social, printre care amintim întalnirea de la  Cofetăria Vivien,

Aprilie –întâlniri de lucru ale profesioniștilor, asistenți sociali din Craiova, Dolj ce au avut drept

scop implicarea unitară şi sustenabilă pentru statutul asistentului social, reglementat prin Legea

nr. 466/2004 privind statutul asistentului social în România.

-prezentare a sistemului de asistență socială în România, în cadrul   conferinței proiectului –

Rețea Regională pentru coeziune Socială , implementat de Asociația Vasiliada în parteneriat cu

organizația Free Youth Centre.

-participare, prin colega noastră, Claudia Diaconu, în cadrul emisiunii Tableta de sănătate-

TVR Craiova, emisiune care a dezbătut un subiect de mare actualitate- Alienarea Parentala.  A

fost prezentat rolul asistentului social în cadrul echipei multidisciplinare precum şi importanţa

unei intervenţii realizată de către specialişti în domeniu.
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Mai – participări la simpozioane, conferințe regionale, toate cu scopul de a promova profesia

de asistent social la nivel județean, de conștientizare a importanței si rolului acestui profesionist

în structurile de specialitate ( de ex. participare la workshopul *Politici de integrare a copiilor

cu cerinţe educative speciale, în sistemul de învăţământ din România*, din cadrul proiectului

internațional Erasmus Terra Vita, desfășurat la Grădiniţa Traian Demetrescu din Craiova)

-lansare campanie *Fii activ, implică-te! *, în cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară

Craiova , de Ziua Internatională a Familiei.   A fost realizată o activitate de mediatizare şi

informare a părinţilor, elevilor şi dascălilor acestei unităţi de învatământ, cu privire la

drepturile şi libertăţile civile ale copiilor, dar şi cu privire la statutul asistentului social în

România.  Mulţumirile se îndreaptă către colega noastră, Ivaşcu Adriana, co-realizator al

materialului de prezentare, dar şi către colegele Daniela Pîrvu şi Livia Bădele care au moderat

cu succes toate temele Abordate în cadrul discuţiilor de grup.

Iunie- În cadrul proiectului -   Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din

România, implementat de catre CNASR împreună cu UNICEF România, alături de alte

sucursale teritoriale ale CNASR (Olt, Mehedinți, Vâlcea și Gorj) am participat la întâlnirea

regională de la Craiova.   Au fost dezbătute normele metodologice ale profesiei de asistent

social.

Iulie- organizarea atelierului de lucru “Statutul asistentului social în România între teorie şi

practică. Realităţi prezente şi viitoare ”. Au fost dezbătute, cu precădere, teme precum formarea

în asistenţa socială, supervizarea, mentoratul sau coaching-ul specialiştilor, statutul asistentului

social în România.

Septembrie- Campania, Fii activ, implică-te! a continuat.  Colegi inimoşi ai comunităţii doljene

de asistenţi sociali au împărtăşit părinţilor şi cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei "Căsuţa cu

poveşti" din Craiova, tainele cunoaşterii într-ale drepturilor copiilor" şi nu numai. A fost o

experienţă fructuoasă, atractivă şi de bun augur pentru toţi cei implicaţi. Felicitări pentru

initiativă, Adriana Ivaşcu şi pentru implicare, Livia Badele!
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Octormbrie - 21.11.2019- Întâlnire cu colegii în parcul Nicolae Romănescu din Craiova.

Rezultat- Socializare, planificare activitaăţi de realizat. 

Noiembrie – workshop – Modalități de gestionare a stresului și conflictelor în munca de

asistent social. Obiectiv general- optimizarea comportamentului profesional al asistenților

sociali prin dezvoltarea unor abilități de gestionare  a stresului asociat  cu munca desfășurată

-18.11.2019 - 22.11.2019 – Săptămâna Drepturilor Copilului în Dolj, 20 Noiembrie– Ziua

Internațională a Drepturilor Copilului, 2019-30 de ani de la momentul semnării Convenției

asupra Drepturilor Copilului.

Decembrie – Santa Claus a venit la Sucursala teritorială Dolj - activitate de socializare, în cadrul

careia fiecare dintre colegi s-au bucurat de prezenţa celorlalţi, au dăruit şi au primit cadouri de

la Secret Santa.

Lavinia Bucur –preşedinte, Mihaela Emilia Chiran – vicepreşedinte, Luminita Cirloganescu - 

 membru, Florentina Mazilu – membru, Tamara Piele – membru.
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MARTIE - Sub egida temei stabilite de Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali (IFSW)

PROMOVAREA IMPORTANŢEI RELAŢIILOR UMANE, la nivel local s-a organizat ZAS 2019.

În data de 25 martie s-a dezbătut tema “Comunicare şi relaţionare-aspecte teoretice şi practice” 

– Promovarea  Galei Naţionale  a Excelenţei în Asistenţă Socială –Sucursala Teritorială Giugiu

a avut reprezentant în finală.

IUNIE– A fost încheiat parteneriatul cultural cu Biblioteca Judeţeană “I.A.Bassarabescu”

Giurgiu.

S-a organizat activitatea dedicată Zilei Internaţionale împotriva traficului ilicit de droguri,

având ca temă “Drogurile şi NSP (noi substanţe psihoactive) capcane pentru tineri-tendinţe şi

evoluţie”. Evenimentul a beneficiat de susţinerea specialiştilor din cadrul Centrului de

Evaluare, prevenire şi consiliere antidrog Giurgiu. 

OCTOMBRIE- S-a organizat în data de 1 octombrie , la cea de-a 28-a celebrare a ZILEI

INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE, un eveniment unde s-a discutat în

principal problematica îmbătrânirii populaţiei.

NOIEMBRIE- Pentru a marca ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI

ÎMPOTRIVA FEMEILOR, a fost organizat un seminar cu tema “Stop violenţa asupra femeii”,

care a reunit specialişti din domeniul social. 

 -Toate activităţile organizate de Sucursala Teritorială Giurgiu au fost creditate pentru asistenţii

sociali participanţi.

- Înfiinţarea şi administrarea paginii de facebook a sucursalei.

- Activităţile desfăşurate au fost promovate în mediul online.

- Comunicarea cu membrii sucursalei pentru informarea corectă şi îndrumarea absolvenţilor

pentru înregistrare în RNASR, a avut caracter permanent.

- Diseminarea tuturor informaţiilor primite de la CNASR către membrii sucursalei, precum şi a

newsletter-urilor lunare ale CNASR.

- Participarea preşedintelui Sucursalei  la şedinta Consiliului Naţional al Asistenţilor Sociali.

- Transmiterea către membrii sucursalei şi completarea de către aceştia a chestionarului

transmis de către CNASR, din cadrul studiului “Practicile de auto-protecţie în faţa distresului”

Mariana Lixandru –preşedinte, Nadia David – vicepreşedinte, Veronica Ștefan - membru,

Luciana Mardale – membru, Mădălina Bragadireanu – membru.
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- WORKSHOPUL REGIONAL „DESPRE FERICIRE” din data de 8.02.2019, desfășurat la

Muzeul Municipal Iași - invitat special doamna Psiholog MARGARETA HERŢANU (Președinte

Asociația Pro Roma) - au participat în jur de 50 de persoane, fiind creditat cu 2 credite

profesionale.

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/workshop-regional-despre-fericire-si-nefericire--211117.html

https://ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/workshop-despre-fericire-7566169

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/workshop-despre-fericire--217448808.html

- CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENITENCIARĂ 2019, EDIȚIA I, cu

participare internațională, Evenimentul a avut loc în perioada 14-16 martie 2019, în Aula Magna

„Mihai Eminescu” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - au participat în jur

de 250 de persoane, fiind creditat cu 2 credite profesionale.

http://anp.gov.ro/blog/evenimente/conferinta-nationala-de-asistenta-sociala-penitenciara/

https://foto.agerpres.ro/?is_search=1&searchtxt=Penitenciarul+Iasi

- ,,ZILELE ASISTENȚEI SOCIALE 2019”  - Evenimentul a avut loc în data de 29.03.2019,

având ca și locație „Sala Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași  -200 de

asistenți sociali și specialiști din domeniul social participanţi.

https://jri.ro/2020/03/06/zilele-asistentei-sociale-la-iasi/
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„REGÂNDIREA ACŢIUNII SOCIALE DIN PERSPECTIVĂ ETICĂ. PERSPECTIVE PENTRU

PRACTICA SOCIALĂ” s-a desfăşurat în data de 15 mai 2019 în Sala Vivaldi din cadrul Centrului

de Conferinţe Palas - La acest workshop au participat în jur de 100 de persoane, fiind acreditat

cu 2 credite profesionale.

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacvp2019/associated-events/workshop-

rethinking-social-action-from-an-ethical-perspective/

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/conferinta-internationala-pe-teme-de-asistenta-sociala-

-218925.html

În data de 28 Iunie 2019 în Sala de Conferință Hotel Maria, Botoșani a avut loc WORKSHOPUL

REGIONAL „IMPLICAȚII PSIHO-SOCIO-MEDICALE AL FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ”

EDIȚIA a II-a,- la acest workshop au participat în jur de 80 de persoane, fiind acreditat cu 2

credite profesionale.

http://actualitateabotosaneana.ro/workshop-regional-implicatii-psiho-socio-medicale-ale-

fenomenului-de-violenta/

- 6 iulie 2019  CONFERINȚA NAȚIONALĂ „FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ”,

EDIȚIA A VI-A - la această conferință au participat în jur de 250 de persoane, fiind acreditat

cu 2 credite profesionale.

https://doxologia.ro/conferinta-nationala-familia-societatea-contemporana-editia-vi

https://iasi.inoras.ro/events/conferinta-nationala-familia-in-societatea-contemporana-editia-a-

vi-a-57262/

https://ziarullumina.ro/regionale/moldova/conferinta-nationala-familia-in-societatea -

contemporana-145813.html

- In perioada 30.08-31.08.2019 - „ȘCOALA DE VARĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ” EDIȚIA A II-

A, care s-a desfășurat la Mânăstirea Hadâmbu din județul Iași - la eveniment au fost prezenți în

jur de 90 de persoane, fiind acreditat cu 2 credite profesionale.

https://iasi.inoras.ro/events/scoala-de-vara-in-asistenta-sociala-editia-a-ii-a-2019-58163/

https://draganestiiasi.mmb.ro/scoala-de-vara-asistenta-sociala-la-manastirea-hadambu-

eveniment-aflat-la-cea-de-doua-editie
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- 27 septembrie 2019 - SEMINARUL REGIONAL PERSPECTIVE, PARTICULARITĂȚI ȘI

PROVOCĂRI ÎN ASISTENȚA PSIHOSOCIALĂ A PERSOANELOR DEPENDENTE DE

DROGURI”, - locație Uvertura Mall Botoșani - La eveniment au fost prezenți în jur de 80 de

persoane, fiind acreditat cu 2 credite profesionale.

http://actualitateabotosaneana.ro/botosani-workshop-ul-regional-cu-tema-perspective-

particularitati-si-provocari-in-asistenta-psihosociala-a-persoanelor-dependente-de-droguri/

15 noiembrie 2019 - „SEARA ASISTENȚILOR SOCIALI DIN MOLDOVA”, ce a avut loc în Aula

Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași -Evenimentul a reunit

aproximativ  350  de asistenți sociali, specialiști din domeniul social, cadre didactice

universitare, studenți, masteranzi, doctoranzi din toate județele Moldovei.

https://www.stiri.ong/ong/social-1/seara-asistentilor-sociali-din-moldova-editia-a-ii-a-2019

https://24-ore.ro/2019/11/15/seara-asistentilor-sociali-din-moldova-la-cea-de-a-ii-a-editie/

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/seara-asistentilor-sociali-din-moldova

-217472075.html

https://www.bzi.ro/seara-asistentilor-sociali-din-moldova-3814778

https://telem.ro/seara-asistentilor-sociali-din-moldova/

https://jri.ro/2019/11/03/seara-asistentilor-sociali-din-moldova-editia-a-ii-a/

- Promovarea voluntariatului la studenţii din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din

Iași. Pe parcursul anului 2019 un număr de 25 studenţi, masteranzi au derulat activităţi de

voluntariat în cadrul sucursalei teritoriale Iași.

  - Noi înscrieri în Sucursala teritorială Iaşi: Preşedintele şi echipa sucursalei au promovat

activităţile CNASR în mediul universitar ieşean şi în instituțiile din domeniul social din județul

Iași, astfel încât prin parteneriatul existent cu Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice s-au înscris în CNASR 90 de studenți

absolvenți de asistență socială din toate județele Moldovei, iar prin parteneriatele cu instituțiile

de stat și private din județul Iași s-au înscris aproximativ 30 de asistenți sociali.
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- Promovarea Galei Naționale a Excelenţei în Asistenţă Socială, ediţia a VI- a în rândul

membrilor CNASR – Sucursala Teritorială Mehedinţi, în cadrul instituţiilor publice de la

nivelul judeţului și mass-media locală. Au fost stabilite întâlniri/consultări cu membrii

sucursalei pentru stabilirea nominalizărilor, de asemenea, a fost transmis către mass-media

comunicatul de presă;

- Nominalizarea asistenţilor sociali, membrii ai Sucursalei Teritoriale Mehedinţi în cadrul Galei

Naționale a Excelenţei în Asistenţă Socială, care s-au făcut remarcaţi prin activitatea desfăşurată

pe parcursul anului 2018. Au fost nominalizați peste 30 de asistenţi sociali și trei instituţii.

Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi a fost obținut de către

Roxana Marinescu, asistent social principal în cadrul Direcţiei Generale de Asistentţă Socială și

Protecția Copilului Mehedinţi;

- La Gala Națională a Excelenţei în Asistenţă Socială, editia a VI- a au participat un număr de 7

asistenţi sociali;

- Președintele Sucursalei Teritoriale Mehedinţi a participat la şedinţa Consiliului Național al

Asistenţilor Sociali – Bucureşti;

- Ziua Asistenţei Sociale a fost marcată în judeţul Mehedinţi la Direcţia de Asistenţă Socială

Drobeta Turnu Severin. La eveniment au participat asistenţi sociali, membrii ai Sucursalei

Teritoriale Mehedinţi, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin și cei doi viceprimari;

- Participare la completarea chestionarului de cercetare ”Activismul în domeniul asistenței

sociale – practici comparative în Marea Britanie și România”;

- Participare la studiul privind practicile de auto-protecție în fața distresului coordonat de dr.

Jay Miller (profesor la Universitea din Kentucky, SUA) și dr. Zuzana Poklembova (profesor la

Universitatea din Presov, Slovacia);

- Diseminare recomandări pentru îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional, a procedurii și

a practicii în domeniul informării și asistenței adecvate a victimelor violenței domestice ale

Centrului de Resurse Juridice;

- Informațiile primite de la Colegiului Național al Asistenţilor Sociali din România către

Sucursala Teritorială Mehedinţi au fost transmise către toți membrii sucursalei pentru

promovarea și mediatizarea concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi de asistent

social la nivel local și central;

- Transmiterea newsletter-urilor editate de membrii Comisiei de Imagine și Comunicare către

membrii sucursalei;

- Sesizarea Colegiului Național al Asistenţilor Sociali din România cu privire la organizarea

unui concurs la nivel judeţean pentru ocuparea unui post de asistent social ce nu indeplinea

prevederile Legii 466/2004 privind statutul asistentului social, concursul fiind anulat;
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- Participarea domnului Marius Adrian Roman – Preşedinte Sucursala Teritorială Mehedinţi în

calitate de preşedinte sau membru în cadrul unor comisii de concurs privind ocuparea unor

posturi de asistent social sau de promovare în următoarea treaptă de competenţă, acestea

fiind organizate de Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Mehedinţi;

- Pe parcursul anului 2019 au fost oferite informații membrilor Sucursalei cu privire la

schimbarea treptelor de competenţă, obţinerea avizului de exercitare a profesiei și eliberarea

atestatului de liberă practică, situația cotizaţiilor;

 - Întâlniri cu senatori/deputaţi din judetul Mehedinti pentru transmiterea punctului de vedere

al   Colegiului Național al Asistenţilor Sociali din România cu privire la propunerea legislativă

pentru modificarea şi completarea Legii 466/2004 privind statutul asistentului social.

Marius Adrian Roman –preşedinte, Elena Roxana Betiu – vicepreşedinte, Oana Angela Parisi -

membru, Ancuta Nicoleta Biriboaca – membru, Narcis Aurel  Mursa – membru.
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- În luna februarie a avut loc o întâlnire de lucru a BEX-ului în care au fost  discutate:

- propunerile referitoare la activitățile ce vor fi organizate cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale

2019 de către Sucursala Neamț a CNASR;

- propunerile făcute cu privire la nominalizarea persoanelor/instituțiilor pentru Gala Națională

a Excelenței în Asistența Socială 2019. Au fost nominalizați 9 asistenți sociali, un jurnalist, o

personalitate pentru întreaga carieră, o instituție și o sucursală.

  - În data de 8 februarie, doamna Nicoleta Ciocârlan, vicepreședinte al Sucursalei Teritoriale

Neamț a participat în calitate de membru, în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de

asistent social în cadrul Spitalului orășenesc din Tg. Neamț.

 - În luna martie, în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, Sucursala Neamț a CNASR a  desfășurat

următoarele activități:

- Campanie de distribuire afișe cu tema “Promovarea importanței relațiilor umane”- 18 - 29

martie. Afișele au fost distribuite de către membrii CNASR Neamț la SPAS-urile din județ și în

instituții publice/private cu atribuții în domeniul asistenței sociale. 

- Participarea unui număr de membri ai Sucursalei Neamț a CNASR la Gala Națională a

Excelenței în Asistența Socială - 19 martie. 
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- Asistenții sociali, personalitățile și instituțiile nominalizate la Gala Națională a Excelenței în

Asistența Socială au fost promovate în presa locală și pe pagina de facebook a sucursalei.

- Workshop pe tema" Promovarea importanței relațiilor umane"- 22 martie, la care au

participat un număr de 36 de persoane (34 asistenți sociali înscriși în RNASR), precum și

directorul general al DGASPC Neamț, doamna Cristina Păvăluță.

Au fost înmânate de către președintele Sucursalei Neamț, diplome de excelență asistenților

sociali/personalităților care susțin asistența socială/reprezentanților instituțiilor care au fost

nominalizați la Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială, în semn de prețuire și

apreciere. 

- Promovarea profesiei de asistent social- 27 martie - (întâlnire cu elevii de liceu din clasele a

IX-a, a X-a și a XI-a de la Colegiul Național "Roman Vodă" din municipiul Roman, jud.

Neamț, însoțiți de cadrele didactice).
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- Promovarea profesiei de asistent social- 28 martie - (întâlnire cu elevii de liceu din clasele a

IX-a, a, X-a și a XI-a de la profilul științe sociale de la Colegiul Național "Gheorghe Asachi" din

municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț, însoțiți de cadrele didactice).

- Ambele activități din cele două licee au fost susținute de Diana-Elena Lungu și Daniel Manea,

asistenți sociali din județul Neamț și membri în BEX-ul Sucursalei Neamț

- În data de 21 iunie, președintele și vicepreședintele Sucursalei teritoriale Neamț au participat

la ședința Consiliului Național al CNASR   și la Congresul Național al CNASR, organizate la

București.

- Asistenți sociali din județ au participat la Școala de Vară în Asistența Socială organizată de

Sucursala Teritorială Iași, la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, în perioada 30 - 31 august

2019

- Participarea asistenților sociali din județul Neamț in data de 15 noiembrie la "Seara

Asistenților Sociali din Moldova", ediția a II-a, eveniment organizat de Structura Teritorială Iași

a CNASR, la care parteneri am fost și noi, Sucursala Teritorială Neamț.

- Participarea președintelui Sucursalei teritoriale Neamț la evenimentul organizat de CNASR în

parteneriat cu UNICEF România, în perioada 21-22 noiembrie 2019, în care a avut loc

conferința finală a proiectului "Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din

România"

- În decursul anului 2019, mai mulți asistenți sociali din județul Neamț au participat la

evenimentele/acțiunile/woorkshop-urile organizate de Sucursala Iași a CNASR.

  - Asistenții sociali au fost informați în permanență telefonic sau prin poșta electronică cu

privire la noutățile transmise de CNASR şi la acțiunile/workshop-urile organizate de alte

CNASR/Sucursale ale CNASR, activități creditate de CNASR.

 - Ca urmare a activităților de promovare a profesiei de asistent social la nivel local, și în anul

2019 s-a înregistrat o creștere a numărului de asistenți sociali din județul Neamț care s-au

înscris în Registrul Național al Asistenților Sociali.

Mirela Negruș - președinte, Nicoleta Ciocârlan - vicepreședinte, Ana-Otilia Boureanu-

membru, Diana-Elena Lungu - membru și Eugen-Daniel Manea - membru
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Activități de vizibilitate publică

1. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  (DGASPC) Prahova a organizat în

cadrul zilelor ZAS 2019, în data de 18.03.2019 la Palatul Culturii - Sala ,,Marea Unire” Ploiești,

Conferința cu tema: ,,PROMOVAREA IMPORTANȚEI RELAȚIILOR UMANE”. 

La eveniment au participat peste 120 persoane (din care 57 asistenți sociali înscriși în RNASR).

Au fost distribuite un număr de 100 mape cu următorul conținut: agenda evenimentului,

materiale informative (Ce este asistența socială?; Cine are competență de a practica Asistența

Socială; De ce sunt importante relațiile umane?; Relațiile personale văzute prin ochii unor

înțelepți; Cum ne putem îmbunătății abilitățile interpersonale?; CNASR Prahova în cuvinte,

imagini și evenimente), diploma de participare, un trandafir pentru fiecare persoană

participantă la eveniment; protocol.

2. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în cadrul zilelor ZAS 2019, în parteneriat cu postul

local TV: PLOIEȘTI TV, a difuzat în cadrul emisiunii TIME ALERT în data de 20.03.2019 în

intervalul orar: 13,30-14.00; 14.30-15.00; 15.30-16.00 și redifuzată 23.03.2019, un reportaj cu

tema: ,,Ziua Mondială a Asistenței Sociale”, fiind invitați 2 asistenți sociali (Președintele

Sucursalei și un asistent social principal).

VIDEO/ Ziua Mondială a Asistenței Sociale - republikaNEWS

https://republikanews.ro/video-ziua-mondiala-a-asistentei-sociale/

3. Președintele Sucursalei Teritoriale Prahova a CNASR a oferit un interviu pe scurt la postul

local TV: PLOIEȘTI TV cu privire la Ziua Mondială a Asistenței Sociale, înregistrare ce a fost

difuzată în cadrul știrilor, tot în ziua de 20.03.2019, mesajul fiind postat și pe banda

informațiilor pe scurt din cadrul jurnalelor de știri din aceeași zi.

4. În data de 21.03.2019 a fost prezentat în cadrul știrilor locale un reportaj în cadrul căruia s-a

vorbit despre Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială ce a avut loc la Ateneul Român,

despre premiul obținut de un asistent social din jud. Prahova, fiind postate imagini de grup
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cu asistenți sociali din sucursala Prahova, asistentul social care a fost premiat, cît și un filmuleț

ce cuprindea informații privind acordarea Premiului pentru asistentul social din domeniul

reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, cât și discursul dnei Constanța Camelia

Baciu, asistentul social care a câștigat acest premiu. Știrile au fost difuzate în intervalul orar:

13.00-13.30; 14.00-14.30; 15.00-15,30.

5.  Ca urmare a depunerii, în data de 04.03.2019, în Parlamentul Romaniei, a ințiativei

legislative de modificare a Legii 466/2004 privind statutul asistentului social,   CNASR   a

redactat un punct de vedere cu privire la acest apect, iar Sucursala Teritorială Prahova a

CNASR a solicitat sprijinul deputaților de Prahova de la mai multe partide politice

(comunicare on line și poștală către 11 deputați). Sucursala Teritorială Prahova a CNASR a luat

această atitudine știut fiind faptul că viitorul profesiei de asistent social depinde de acțiunile

luate, de profesionalismul de care asistenții sociali dau dovadă și de cât de uniți sunt, în special

în situațiile dificile cu privire la drepturile lor, cât și în exercitarea profesiei.

6. Apariția vicepreședintelui Sucursalei Teritoriale Prahova a CNASR  în mass media

locală și centrală; un interviu cu privire la nevoia de specialiști, asistenți sociali în spitale.

https://a1.ro/news/social/spitalul-de-urgenta-din-ploiesti-face-angajari-id866077.html

Activități de promovare a profesiei de asistent social

1. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR, în cadrul zilelor ZAS 2019, în parteneriat cu Liceul

Tehnologic ,,Constantin Cantacuzino” oraș Băicoi, jud. Prahova au organizat în data de

19.03.2019 o întâlnire cu elevii și profesori liceului, agenți de poliție locală, reprezentanți ai

SPAS orașului Băicoi și asistenți sociali înscriși în RNASR (31 participanți).

2. Apărarea intereselor membrilor Colegiului prin sesizarea CNASR cu privire la cazurile de

încălcare a cadrului organizatoric privind exercitarea profesiei de asistent social, CNASR

acționând pentru anularea unor concursuri de angajare pe posturi de asistent social care nu

respectau prevederile Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social (Primăria com

Bărcănești, jud. Prahova; DGASPC Călărași; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din Oraşul

Breaza, judeţul Prahova; Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - Direcția de

Asistență Socială, Complexul „Zathureczky Berta”, etc).

3. Sesizarea CNASR cu privire la confuziile din mass media referitoare la profesia de asistent

social ce dezinformau publicul larg (confuzia asistentului social cu lucrătorul social, referentul,

asistentul maternal profesionist sau asistentul personal al persoanei cu handicap grav).

4. Apariții în diverse numere ale Newsletter-ului CNASR, privind activitatea desfășurată de

Sucursala Teritorială Prahova, cât și publicarea mesajelor formulate de membrii Sucursalei

(,,100 de asistenți sociali- 100 de gânduri pentru viitor” ; newsletter mai, iunie, noiembrie 2019).

5. Transmiterea unui număr de peste 40 propuneri de înscriere în concurs pentru

premii pe diverse categorii la Gala  Națională a Excelenței în Asistența Socială.
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6. Transmiterea de informări asistenților sociali din cadrul Sucursalei Teritoriale Prahova a

CNASR cu privire la lansările de carte în domeniul asistenței sociale, cercetări și studii ale

colegilor asistenți sociali din București și din țară, cât și studii/documente privind recomandări 

pentru îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional, a procedurii și a practicii în domeniul

asistenței sociale (studii/cercetări ale Centrului de Resurse Juridice, Breviarul   legislativ al

MMJS, etc).

Formare profesională continuă

1. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu DGASPC Prahova și Fundația

Motivation a organizat în data de 12.04.2019,   workshop-ul ”Eliminarea barierelor

administrative și atitudinal-comportamentale în vederea asigurării unei participări echitabile a

persoanelor cu dizabilități la viața publică”. Evenimentul a fost organizat la Centrul de Îngrijire

și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap (CIAPAH) Mislea, jud. Prahova, la eveniment

participând un număr de 34 de persoane:

2. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu DGASPC Prahova și Penitenciarul

Mărgineni, jud. Dâmbovița, a organizat în data de  23.05.2019, la sediul DGASPC Prahova, din

Ploiești, workshop-ul "Management de caz pentru copiii aflați în sistemul de protecție care au

părinți în detenție". La eveniment au participat 25 de persoane.

https://www.copilprahova.ro/evenimente/1463-workshop-management-de-caz-pentru-copiii-

din-sistemul-de-protectie-speciala-care-au-parinti-in-detentie.

3. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu DGASPC Prahova și Universitatea

de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a organizat în data de 28.06.2019

workshop-ul cu tema ”Egalitatea de șanse, egalitatea de gen. Prevenirea și sancționarea

formelor de discriminare. Stereotipuri și prejudecăți.” În cadrul întâlnirii, au fost prezenți peste

70 de participanți.

4. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu DGASPC Prahova și Instituția

Avocatul Poporului a organizat în data de 01.11.2019, workshop-ul cu tema ” Rolul instituțiilor

de evaluare, monitorizare și control în domeniul serviciilor sociale”. La eveniment au participat

61 de specialiști din sistemul de asistență socială
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5. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu Penitenciarul Mărgineni,

jud. Dâmbovița a organizat în data de 15.11. 2019 workshop-ul cu tema: ”Evaluarea și intervenția

de specialitate în asistența socială”, activitate desfășurată în cadrul Conferinței Naționale

”Dimensiuni Transdisciplinare în Practica Poliției Penitenciare”. Activitatea a fost găzduită de

Universitatea Valahia din Târgoviște. La eveniment au participat peste 50 de

specialiști din sistemul de asistență socială.

6. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR

în parteneriat cu Asociația ,,Colegiul de Administrație” din București, a organizat în data de

22.11.2019 workshop-ul cu tema ”Egalitatea de șanse, egalitatea de gen. Prevenirea și

sancționarea formelor de discriminare. Stereotipuri și prejudecăți.”

7. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR în parteneriat cu Patriarhia Română- Sectorul Social

Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat în data de 17.12.2019 la Centrul de zi

Sfânta Muceniță Sofia   din București workshop-ul cu tema: ”Rolul instituțiilor de evaluare,

monitorizare și control în domeniul serviciilor sociale”

Alte activități

1. Participarea Președintelui Structurii Teritoriale Prahova și a unui membru observator la

ședința ordinară a Consiliului Național al CNASR si Congresul CNASR organizate în data de

 21.06.2019.

2. Participarea unui membru al Structurii Teritoriale Prahova a CNASR în perioada 21-

22.11.2019 la evenimentul final de proiect: „Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență

socială din România”, proiect finanţat de UNICEF România. Î

3. Menținerea legăturii Structurii Teritoriale Prahova cu CNASR, cât și cu membrii Sucursalei

Prahova.

4. Întâlniri periodice ale echipei Structurii Teritoriale Prahova a CNASR privind activitățile ce

urmează a fi întreprinse conform Strategiei Sucursalei Prahova din perioada 2018 -2023.

5. Întâlniri cu membrii Structurii Teritoriale Prahova a CNASR.

6. Corespondență cu reprezentanții autorităților publice locale care au solicitat diverse

clarificări (sprijin în instruirea asistenților personali ai persoanei cu handicap grav, etc).
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7. Participarea unor membrii ai Structurii Teritoriale Prahova a CNASR la un eveniment

caritabil  al Asociației ,,Compassion&Care” din mun. Ploiești, asociație ce apără drepturile

victimelor violenței domestice.

8. Sucursala Teritorială Prahova  a organizat în data de 21.03.2019 Seară culturală a asistenților

sociali din Sucursala Prahova, prin participarea unui număr de 15 asistenți sociali la Teatrul

,,Toma Caragiu” Ploiești, vizionând piesa de teatru : ,,Ultimul Godot” de Matei Vișnice.

9. Sucursala Teritorială Prahova  a organizat în data de 23.11.2019 Seară culturală a asistenților

sociali din Sucursala Prahova, prin participarea unui număr de 11 asistenți sociali la Teatrul

,,Toma Caragiu” Ploiești, vizionând piesa de teatru : ,,Job Interviews ” de Petr Zelenka

10. Sucursala Teritorială Prahova a CNASR a organizat în data de 24.12.2019 (Ajunul

Crăciunului) un eveniment caritabil pentru a fi alături de beneficiarii Adăpostului de noapte

din Ploiești.

Elena Rudeanu – preşedinte, Doina Jilăveanu - membru, Adriana Tufan – membru, Orlic

Antigona – membru
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-Seminarii, workshop-uri pentru  asistenții  sociali desfășurate în anul 2019:

 Evenimente organizate în cadrul ZAS

    -Workshop – 19.03.2019 - ,,Divorţul, tutela şi curatela; Schimbarea domiciliului minorului;

Punerea sub interdicţie – aspecte legislative şi metode de bune practici"

                         -26.03.2019 -"Procedura de intervenţie în cazul violenţei domestice"

                                               - "Programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă"

                                               - "Relaţiile interpersonale şi consumul de droguri"

 Alte workshop-uri organizate la nivel de sucursală teritorială:

             -19.11.2019 - "Procedură operaţională privind identificarea, înregistrarea, raportare şi

management al cazurilor de violenţă în familie precum şi intervenţia de urgenţă în cazurile de

violenţă domestică"

      -18.12.2019 - "Program inovativ de dezvoltare a abilităţilor de viaţă prin şah"

 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare a scos la concurs – pentru data de 03.12.2019 -  1 post

vacant Asistent social, astfel că din partea Sucursalei Teritoriale Satu Mare au fost nominalizate

două persoane, reprezentante în Comisia de concurs/examen respectiv în Comisia de

contestaţii.

 - Informarea și menținerea legăturii cu asistenții sociali din județ:

 -Actualizarea datelor de contact,

-Le-au fost transmise informații relevante prin e-mail, telefon, pagina de facebook a sucursalei,

adrese scrise.

- Au avut loc 2 întâlniri de lucru cu membrii din conducerea structurii locale.

 Acțiuni de promovare a profesiei de asistent social:

  - acțiuni de promoare, având în vedere calitatea de membru în Comisia de imagine şi

comunicare a doamnei Mihaela Motoc.

  - s-au transmis adrese scrise către primăriile din județ cu privire la importanța angajării

asistenților sociali cu studii superioare.

- articole, interviuri în presa scrisă și on-line, cu privire la profesia de asistent social.

 - participarea la Festivalul Voluntariatului – prezentarea serviciilor furnizate de instituțiile și

ONG-urile locale.

 -campanie în școli pe tema violenței domestice, traficul de personae și drepturile copilului.

 - administrarea paginii de facebook  a Sucursalei.

  - participarea la emisiuni tv și apariții în presa scrisă pe tema violenței domestice, Gala

Natională a Excelenţei în Asistenţă Socială, rolul asistentului social în comunitate, etc.

Sanda Pop - președinte, Mihaela Motoc - vicepreședinte, Cristina Maria Bala - membru, Maria

Pocenuc - membru și Gabriela Silaghi - membru
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- Reprezentarea constantă a nevoilor, dificultăților şi intereselor profesionale ale asistenților

sociali în organismele de conducere ale CNASR; îmbunătățirea comunicării între teritoriu și

nivelul central.

- Dezvoltarea şi consolidarea relațiilor cu autorităţile publice, cu instituții publice/private care

dezvoltă activităţi în domeniul asistenţei sociale, cu societatea civilă, agenți promotori ai

economiei sociale şi cu mediul universitar: rezultatul obținut a constat în conjugarea eforturilor

de promovare a profesiei, dar şi în crearea unui climat favorabil pentru exercitarea acesteia.

- Întărirea capacităţii organizaționale, dar şi a sustenabilității financiare a Structurii Teritoriale

a jud. Sibiu, prin derularea de proiecte în parteneriat cu alte organisme profesionale cu

activitate relevantă în domeniul asistenței sociale, agenți economici, actori sociali din mediul

public și privat, societatea civilă.

- Continuarea activităţilor de promotor principal al formelor independente de exercitare a

profesiei la nivelul județului Sibiu; sprijinirea asistenţilor sociali cu drept de liberă practică în

înfiinţarea/dezvoltarea de cabinete individuale, societăți civile.

- Promovarea  formării profesionale continue a asistenţilor sociali/persoanelor cu atribuții de

asistenţă socială, condiție esențială pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate;

- Sprijinirea asistenţilor sociali în identificarea unor oportunități de angajare pe piaţă muncii.

- Promovarea sănătăţii şi siguranţei asistentului social la locul de muncă; inițierea de acțiuni de

advocacy atât la nivel teritorial, cât şi la nivel central, pentru   dezvoltarea activităţii de

supervizare. Supervizarea eficientă realizată de către profesioniști este condiție esențială pentru

creșterea motivației pentru muncă, prevenirea instalării burnout-ului, menținerea standardelor

profesionale ridicate şi implicit creșterea calității serviciilor prestate.

- Identificarea dificultăților şi priorităților pentru intervenția în promovarea altor profesii din

domeniul asistenţei sociale, ca actori complementari la responsabilitățile asistenţilor sociali.

Rezultatul obținut a constat într-o abordare multidisciplinară a nevoilor beneficiarilor,

eficientă şi profesionistă, ceea ce a dus la creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor, dar şi

al profesioniștilor implicați.

·- Asigurarea unui management responsabil  al CNASR - Structura Teritorială a jud. Sibiu

- Constituirea/actualizarea bazei de date cu asistenții sociali activi din județ şi persoanele cu

atribuţii de asistenţă socială; (activitate permanentă).
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·- Stabilirea atribuțiilor/responsabilităților fiecărui membru al noii echipe; stabilirea și

respectarea programului de lucru cu publicul.

·- Constituirea/actualizarea bazei de date cu asistenții sociali activi din județ şi persoanele cu

atribuţii de asistenţă socială; (activitate permanentă)

- Elaborarea noilor materiale  de prezentare a Structurii Teritoriale

- Activități de secretariat (activitate permanentă)

- Desemnarea specialiștilor participanți în Comisiile de organizare a concursurilor pentru

ocuparea posturilor vacante de asistent social.

·- Elaborarea documentației necesare pentru creditarea activităților de formare profesională

continuă desfășurate.

- Menținerea contactului pe adresa de   faceboock:

www.facebook.com/cnas.structurateritorialasibiu cu  asistenții sociali din judet și țară,

alți profesioniști, instituții, actori sociali: mediatizarea tuturor evenimentelor și activităților

defășurate în județul Sibiu, în domeniul asistenței sociale (activități permanente)

- Identificarea și comunicarea pe adresele personale de email ale asistenților sociali, facebook, a

informațiilor   privind:   locurile de muncă vacante, modificări legislative în domeniu,

oportunități de formare profesională continuă, informări transmise de către CNASR (activități

permanente);

- Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială - Identificarea şi nominalizarea asistenților

sociali, instituțiilor, personalităților și jurnaliștilor cu activitate relevantă în domeniul asistenței

sociale din judeţul Sibiu; Elaborarea   comunicatelor de presă; transmiterea acestora atât în

mass media locală, cât și în cea națională; Susținerea celor nominalizați în etapa votului online

prin prezentarea activității acestora pe toate canalele de comunicare; motivarea asistenților

sociali și a altor profesioniști, a instituțiilor, ONG-urilor, societății civile în acordarea unui vot

de încredere; Elaborarea adreselor de felicitare pentru angajatorii asistenților sociali calificați în

etapa finală a Galei și comunicarea acestora;

- Structura teritorială jud. Sibiu, a organizat în cadrul ULB Sibiu, in data de 27.03.2019,   o

întâlnire cu studenții de la specializarea Asistență socială si cadre didactice universitare; scopul

întâlnirii a constat in promovarea profesiei de asistent social, a nevoii de specialiști in sistem  și

a voluntariatului.
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- Interviu - președintele CNASR-ST Sibiu, doamna Valeria Guliman, cu jurnalista de excepție

Doris Lupu

- Difuzarea interviului si pe canalul de YouTube al Structurii Teritoriale CNASR a jud. Sibiu:

https://www.youtube.com/channel/UCleawEBob-JA8vdBafUQAxw?view_as=subscriber

- Participare la conferinta regionala de la Brasov  "Intalnirea fortei de munca din  serviciile de

asistenta sociala din Romania"

- Participare  Conferinta Nationala de Psihiatrie Sibiu  Mai , Sibiu 2019

-  Participare Conferinta „Intalnirea Fortei de Munca din Asistenta Sociala din Romania 

Noiembrie, Bucuresti 2019

Valeria Guliman - președinte, Loredana Botea - vicepreședinte, Dana Sirghie- membru, Diana-

Carmen Violeta Ratiu - membru și  Maria Magher - membru
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- Tulcea, 2 aprilie 2019  Implicarea asistenților sociali în marcarea Zilei Internaționale a

Conştientizării Autismului, eveniment organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Tulcea.

- Mamaia, 7 iunie 2019 – membri ai sucursalei Tulcea au fost prezenți la întâlnirea 

 regională,  organizată de  Colegiul National al Asistenţilor Sociali din România în cadrul

proiectului - „Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România”, proiect

finanţat de Unicef România.

- Tulcea, 25.07.2019 – asistenții sociali au participat la   evenimentul de lansare a proiectului

 SOLIDAR-Parteneri la succes!, proiect  implementat de Asociația Mâini Întinse

- Tulcea, 31 iulie 2019 - implicarea asistenților sociali în constituirea Grupului de lucru

interinstituțional, activitate a proiectului “Harta oportunităților mele  ” implementat de

Asociația Mâini Întinse    în parteneriat cu  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Tulcea.

- Tulcea, 16.09.2019 – Grupul de lucru interinstituțional își propune,  identificarea celor mai

eficiente moduri de asistenţă disponibile copiilor cu dizabilități în vederea promovării acestora.

Întâlnirile Grupului de Lucru se vor concretiza prin realizarea ghidului pentru părinții cu copii

cu dizabilități din Tulcea “Harta     oportunităților mele”.

- Bucuresti, 21 – 22 noiembrie 2019 - participare la Conferinţa finală a proiectului „Întărirea

forței de muncă din serviciile de asistență socială din România”.
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- Tulcea, 5 și 8 noiembrie 2019 – Managementul calității serviciilor, dezvoltării durabile și

egalității de șanse – concepte europene pentru o administrație publica modernă

- Tulcea, 17 octombrie 2019 – Managementul stresului şi prevenirea epuizării profesionale a

asistentului social

- Slobozia, 24.10.2019 -”BIBLIOTECA VIE - stimularea comunicării şi diminuarea distanţei

sociale dintre sistemul penitenciar şi comunitate”

- Tulcea, 19 decembrie 2019 - Tema intalnirii: “Intervenția asistentului social - servicii sociale

în cadrul Centrului de primire minori în regim de urgenţă” incheie activitatea Sucursalei din

anul 2019.

Ionuţ Rotaru - președinte, Angela Andrei - vicepreședinte, Lidia Dordea- membru, Maria

Liferie - membru și  Mirela Niculai - membru
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Interviuri despre importanţa profesiei 

În acord cu strategia Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 2017-2022 şi

Stucturii Teritoriale Vâlcea, în perioada 01 ianuarie – 22 noiembrie 2019 au fost realizate

următoarele activităţi:

  Cinci programe de formare desfăşurate de către Sucursala Teritorială Vâlcea a Colegiului

Naţional al Asistenţilor Sociali din România:

1. Rolul familiei în viaţa copilului - 15 mai 2019, 38 de participanţi

2. Copilul şi societatea - 28 şi 29 mai 2019, 45 de participanţi

3. Integrarea socială a copilului adoptat - 3 iunie 2019, 32 de participanţi

4. Formare de bază în domeniul dependenţei de droguri - 24-25 iunie 2019,  12 participanţi

5. Rolul şi locul copilului în familie - 5. Rolul şi locul copilului în familie, 37 de participanţi

Organizarea Zilelor Asistenţei Sociale, 15-31 martie 2019, sub egida temei stabilite de Federaţia

Internaţională a Asistenţilor Sociali – PROMOVAREA IMPORTANŢEI RELAŢIILOR UMANE,

în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Vâlcea, Asociaţia

Centrul pentru Familie şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului

Vâlcea:

1.

- promovarea obiectivelor activităţilor desfăşurate de membrii Sucursalei Teritoriale Vâlcea şi

a meritelor asistenţilor sociali în emisiunea „Sănătatea Azi”, difuzată de postul local de

televiziune VTV, la care a fost invitată să participe Roxana-Maria Stoian;

- publicarea comunicatului de presă;

- promovarea şi valorizarea profesiei de asistent social prin interviuri acordate jurnaliştilor

ziarului Vocea Vâlcii de către Maria-Alexandra Daragiu, Liliana-Carmen Duţulescu, Adelina-

Maria Noroc, Adriana-Daniela Iacob şi Mihaela-Rodica Marin;

- prezentarea concluziilor evenimentelor şi promovarea importanţei muncii pe care asistenţii

sociali o desfăşoară zi de zi în emisiunea „Sănătatea Azi”, difuzată de postul local de televiziune

VTV, la care au fost invitate să participe Roxana-Maria Stoian şi Liliana-Carmen Duţulescu.

2. Simpozioane în 7 licee din judeţul Vâlcea cu tema „Cine este asistentul social”
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3. Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice  - între Colegiul Naţional al Asistenţilor

Sociali din România şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

4. Atelier de lucru „Nevoile fizice şi emoţionale ale copilului” evenimentul a avut loc în data de

20 martie 2019 - 21 de asistenţi sociali participanţi

5. Training „Formare de bază în domeniul dependenţei de droguri” 21-22 martie 2019 - 21 de

asistenţi sociali participanţi

6. Seminar „Rolul feedback-ului în relaţiile interpersonale” - 26 martie 2019 - 26 de asistenţi

sociali participanţi

7. Dezbatere „Dependenţa în societatea modernă”  -28 martie 2019 - 25 de asistenţi sociali

participanţi

8. Elaborarea şi distribuirea unei broşuri de prezentare a tuturor activităţilor desfăşurate cu

ocazia Zilelor Asistenţei Sociale – 2019, participarea la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă

Socială – 19 martie 2019.

Celebrarea Zilei Europei, alăturându-ne reţelei europene de combatere a sărăciei (EAPN) 

pentru a combate sărăcia în Europa – 9 mai 2019.

Participarea la două întâlniri de lucru, în perioada 28-29 mai 2019, la care au luat parte 80 de

asistenţi sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de

asistenţă socială din aparatele proprii ale consiliilor locale comunale din judeţul Vâlcea

Participarea la întâlnirea regională organizată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din

România în cadrul proiectului „Întărirea forţei de muncă din serviciile de asistenţă socială din

România”, Finanţat de Unicef România – Craiova, 12 iunie 2019.

  Participarea la şedinţa Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din

România – 21 iunie 2019.

Participarea la conferința finală  organizată în cadrul proiectului „Asistență socială unitară şi 

eficientă în serviciile pentru protecția copilului”, organizată de Fundaţia pentru Dezvoltarea

Serviciilor Sociale – Bucureşti, 27 Iunie 2019.

Participarea la două întâlniri de lucru, în datele de 19 şi 20 noiembrie 2019, la care au luat parte

92 de asistenţi sociali/persoane cu atribuţii în asistenţă socială din aparatele proprii ale

consiliilor locale comunale din judeţul Vâlcea,
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Participarea la conferinţa finală organizată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din

România în cadrul proiectului „Întărirea forţei de muncă din serviciile de asistenţă socială din

România”, finanţat de Unicef România – Bucureşti, 21-22 noiembrie 2019.

Participarea la diverse studii de cercetare în domeniul asistenţei sociale (la solicitarea Comisiei

de Cercetare în Asistenţă Socială din cadrul CNASR, Structurii Teritoriale CNASR Iaşi,

Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC – SUD-CENTRU).

Acordarea de asistenţă şi consultanţă pentru asistenţii sociali în vederea înscrierii în CNASR sau

pentru obţinerea unei trepte de competenţă profesională superioară.

Informarea permanentă a membrilor Sucursalei Teritoriale Vâlcea a Colegiului Naţional al

Asistenţilor Sociali asupra demersurilor şi acţiunilor întreprinse de CNASR.

Promovarea profesiei de asistent social în mass-media Locală

Roxana Stoian - președinte, Liliana Carmen Dutulescu - vicepreședinte, Sonia Iorga- membru,

Remus Georgescu - membru și  Florin Popescu - membru
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În luna iunie 2019, Sucursala Teritorială Vrancea și-a reînoit conducerea, prin organizarea de

alegeri. Stuctura fost înfiinţată şi-a început activitatea în cea de-a doua jumătate a anului 2014,

anul 2019 fiind cel de-al cincilea an de activitate complet. 

Principalele activităţi şi rezultate în anul 2019

I.Activităţi proprii:

- Organizarea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale Vrancea 2019-2024 

Alegerile s-au desfăşurat în data de 28 iunie 2020, pe parcursul zilei, la sediul S.T. din Focșani,

str. Dimitrie Cantemir, nr. 5.

Echipa a depus, împreună cu dosarul de candidatură, Planul managerial “A.S.cendent 2024”,

însoțit de Planul de acțiune pentru perioada 2019-2024, aflat în implementare.

- Sprijinirea înscrierii  în RNASR a asistenţilor sociali vrânceni

Înscrierea noilor asistenţi sociali în structura teritoriala Vrancea reprezintă una din priorităţile

pe care Comitetul Sucursalei teritoriale Vrancea o are ca fundament iniţiind activităţi de

sensibilizare fata de:

Asistenţii sociali care termină cursurile universitare;

Absolvenţii de asistenţă socială care în anii anteriori au neglijat sau au evitat sa se înscrie în

Colegiul National al Asistenţilor Sociali;

 Asistenţi sociali care fac practica în instituţiile de asistenţă socială din Vrancea ;

 Promomovarea valorilor profesiei, a imaginei şi prestigiului profesiei de asistent social.

Rezultate 2019 :

- Campanie de informare şi sensibilizare faşp de misiunea şi valorile CNASR;

- Un total de 180 asistenţi sociali înscriși în Colegiul, la nivelul judeţului în anul 2019 ;

- Creșterea numărului de asistenţi sociali înscrişi în Sucursalata teritorială Vrancea în 2019;

- Articole de sensibilizare pe pagina de Facebook a Sucursalei teritoriale Vrancea .

Întâlniri periodice ale Comitetului Structurii teritoriale Vrancea şi activităţi curente al

sucursalei Vrancea - urmăreşte ca structura filialei să se dezvolte având ca model structura

naţională, după:  modelul întâlniririlor BEX; activităţile specifice BEX şi ale Comisiilor de

specialitate; nevoile specifice ale asistenţilor sociali din filială; monitorizarea oportunităţilor de

formare profesională şi angajare pentru asistenţii sociali.

Rezultate 2019:

- 5 întâlniri Comitet Sucursala   teritorială Vrancea (echipa 2014-2019, respectiv echipa 2019-

2024);

- Fluxuri identice şi periodice de e-mailuri şi informări de la stuctura naţională catre membrii

Sucursalei (informări cu conţinut unic);

- Fluxuri periodice de informaţii pe pagina de facebook a Sucursalei Vrancea;

- Consultanţă şi asistenţă/facilitare mediere între CNASR şi asistenţii sociali locali;
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- 21 întâlniri individuale cu asistenţii sociali membri ai colegiului din Sucursala teriroriala

Vrancea;

- Informare despre Strategia Naţională CNASR 2017 – 2022;

- Promovarea newsletter-ului național al CNASR, încurajarea membrilor Strcuturii teritoriale

Vrancea pentru a fi promovați la nivel național;

- Organizarea lucrărilor   Adunării Generale a Sucursalei teritoriale Vrancea, în data de

25.02.2019

Zilele Asistentei Sociale – 29 martie 2019, Focşani - „Promovarea importanței relațiilor umane”

În anul 2019 , evenimentul ZAS a fost desfăşurat la sediul Ateneului Popular Mr. Ghe Pastia din

Focșani, în data de 29 martie 2019, Sala Delmar. Realizat în parteneriat, organizarea

evenimentului a fost sprijinita de Direcția de Asistență Socială Focșani, din subordinea

Consiliului Local Focșani. Sucursala teritorială Vrancea, în cadrul evenimentului Promovarea

importanţei relaţiilor umane, organizat pentru a marca Zilele Asistenţei Sociale 2019, a

susținut, cu participarea dnei pish. Alina Bordas Mohorea – ADRA România, sesiunea cu tema

Relaţiile din viaţa noastră - cât bine, cât rau ne fac?,   la care au fost prezenţi asistenţi sociali

vrânceni. 

Marcarea unor zile internaţionale relevante pentru domeniul AS 

- Ziua Mondială a Refugiaţilor, iunie 2019

- Ziua Păcii, septembrie 2019

- Ziua Mondială a Sănătății Mintale, octombrie 2019

 Participare evenimente CNASR 

- Gala Natională a Excelenţei în Asistenţă Socială – Ediţia a VI a, în data de 19 martie 2019, la

Ateneul Român, Bucureşti. 

- Campanie de promovare a Galei către asistenţii sociali vrânceni : invitaâia de a se înscrie/a

participa la categoriile asistentul social al anului, din domeniile consacrate ale Galei.

Participarea preşedintelui Sucursalei teritoriale Vrancea ca membru în juriu Galei.

Participare asistenţi sociali vrânceni la eveniment - Gala Naţională a Excelenţei in Asistenţă

Socială- marţi 19.03.2019, la Ateneul Român, Bucureşti

- Consiliu Național și Congresul Național CNASR  - Participare la lucrările Consiliului Național

și Congresului Național al CNASR, la București, în   data de 21 iunie 2019 (în calitate de

observator)

Promovarea și participarea la studii în domeniul asistenței sociale - Membrii structurii

teritoriale au fost invitați să participape la un studiu privind practicile de auto-protecție în fața

distresului,   informație promovată prin pagina de social media (facebook) a structurii

teritoriale.

Raport 2019 65



I. Activitati in parteneriat, proiecte:

 Crosul Rosu -  alearga pentru cei pe fuga! 

În anul 2019, Crosul Roșu a ajus la cea de a cincea ediție și a fost organizat în data de 14

septembrie septembrie 2019, la Focșani.

În  fiecare dintre cei 5 ani în care a fost ogranizat evenimentul,   CNASR Vrancea a fost unul

dintre partenerii strategici. 

De asemenea, au fost realizate activități pregătitoare și de identificare a finanțării pentru Crosul

Roșu, planificat de principiu pentru luna iunie 2020.

- Proiect „Întărirea capacității forței de muncă din serviciilesociale"  finanțat de UNICEF si

implementat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania la nivel national. 

Participare la ultimul workshop din proiect, în luna decembrie 2019:

Între 21-22 noiembrie a avut loc la Bucuresti evenimentul final din proiectul "Întărirea forței de

muncă din serviciile sociale din România", derulat de CNASR cu finanțare UNICEF.

Reprezentantul Structurii teritoriale  Vrancea – președinte Alina Gârleanu, a participat la

atelierele legate de finalul de proiect și a moderat unul ditre acestea.

Atelierele au vizat prioritizarea direcțiilor de actiune viitoare si diseminarea materialelor de

referință elaborate în proiect.

Alina Garleanu - președinte, Felicia Ionescu - vicepreședinte, Daniela Florentina Ivan-

membru, Georgiana Alina Goia - membru și  Manuela Marcela Iosif - membru
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COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI

Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, București, cod poștal 010393 

tel1: 0748 124 585, tel2: 021 317 51 25, fax1: 031 817 20 47, fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

web: www.cnasr.ro

https://www.facebook.com/ColegiulNationalalAsistentilorSociali/


