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Evenimente planificate în anul 2022 de către 

Sucursala Teritorială Iaşi  

a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 

 
 

Denumirea evenimentului 

 

Luna 

Număr de credite 

profesionale 

C.N.A.S.R. 

 

Număr participanţi 

 

WORKSHOP REGIONAL 

„Suprasolicitarea și epuizarea 

profesională a asistenților sociali în 

contextul pandemiei COVID-19” 

 

 

 

FEBRUARIE 2022 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 

 

 

 

ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE ÎN 

JUDEȚUL IAȘI, Ediția a X-a, 2022 

 

 

 

MARTIE 2022 

 

 

 

1 credit profesional 

 150 de participanți; 

 asistenţi sociali membrii C.N.A.S.R. din 

zona Moldovei;  

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei; 

 cadre didactice universitare; 

 masteranzi, doctoranzi; 

 studenţi la specializarea asistenţă socială. 

WORKSHOP REGIONAL 

„Asistentul social și intervenția în regim 

de urgență!", Ediția a II-a, 2022 

 

 

APRILIE 2022 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ  

„Familia în societatea contemporană”, 

Ediția a VIII– a, 2022 

 

MAI 2022 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 120 de participanți; 

 asistenţi sociali membrii C.N.A.S.R. din 

zona Moldovei;  
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  asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei; 

 cadre didactice universitare; 

 masteranzi, doctoranzi; 

 studenţi la specializarea asistenţă socială. 

 

WORKSHOP REGIONAL  

„Unitate prin diversitate. Comunicarea cu 

și despre persoanele cu dizabilități" 

 

 

IUNIE 2022 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 

 

WORKSHOP REGIONAL  

„Incluziunea socială a persoanelor 

minoritare" 

 

 

IULIE 2022 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 

 

 

 

ȘCOALA DE VARĂ ÎN ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ, Ediția a III-a, 2022 

 

 

 

 

AUGUST 2022 

 

 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de participanți; 

 asistenţi sociali membrii C.N.A.S.R. din 

zona Moldovei;  

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei; 

 cadre didactice universitare; 

 masteranzi, doctoranzi; 

 studenţi la specializarea asistenţă socială. 

WORKSHOP REGIONAL  

„Perspective, particularități și provocări 

în asistența psiho-socială a persoanelor 

dependente de droguri", Ediția a II-a, 

2022  

 

 

SEPTEMBRIE 2022 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 

 

WORKSHOP REGIONAL  

„Vârsta a treia. O perspectivă 

transdisciplinară", Ediția a III-a, 2022  

 

 

OCTOMBRIE 2022 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 



 

WORKSHOP REGIONAL  

„Implicații psiho-socio-medicale ale 

fenomenului de violență”, Ediția a IV-a, 

2022   

 

 

NOIEMBRIE 2022 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de asistenţi sociali, membrii C.N.A.S.R. 

din zona Moldovei; 

asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei. 

 

 

CONFERINȚĂ REGIONALĂ 

„Etică şi responsabilitate în activitatea de 

voluntariat", Ediţia a II-a, 2022  

 

 

 

DECEMBRIE 2022 

 

 

2 credite profesionale 

Eveniment în curs de 

acreditare 

 80 de participanți; 

 asistenţi sociali membrii C.N.A.S.R. din 

zona Moldovei;  

 asistenţi sociali/specialiști din cadrul 

instituţiilor din domeniul social, public şi 

privat din zona Moldovei; 

 cadre didactice universitare; 

 masteranzi, doctoranzi; 

 studenţi la specializarea asistenţă socială. 

 

Menționăm că evenimentele organizate de către membrii departamentelor Sucursalei Teritoriale C.N.A.S.R. Iași se vor desfășura în 

fiecare lună, în perioada 20 – 30 ale lunii, în funcție de locațiile identificate pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor, 

partenerilor și evoluției pandemiei. Vom posta afișul și invitația pentru fiecare eveniment lunar cu aproximativ 2 săptămâni înainte, 

astfel încât să vă planificați agenda profesională din timp și să reușiți să acumulați cele minim 10 credite profesionale anuale prin 

intermediul Sucursalei Teritoriale C.N.A.S.R. Iași.  

 
Presedinte Sucursala Teritorială Iaşi,   

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România 

dr. Magdalena Roxana Necula 

 

 

 

31 ianuarie 2022 

 


